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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1888/2005,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,
yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun asetuksen (EY) N:o 1059/
2003 muuttamisesta Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan,
Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen johdosta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(3)

On tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 1059/2003
liitteet Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian
Euroopan unioniin liittymisen johdosta.

(4)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 1059/2003 olisi muutettava
vastaavasti,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (1),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

3

Asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 ( ) luodaan oikeudellinen kehys yhdenmukaistettujen alueellisten tilastojen
keräämistä, kokoamista ja levitystä varten yhteisön
alueella.
Kaikkien jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka on jaoteltu alueellisten yksiköiden mukaan,
olisi käytettävä NUTS-luokitusta soveltuvin osin.

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1059/2003 seuraavasti:
1) Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevan tekstin
mukaisesti.
2) Korvataan liitteet II ja III tämän asetuksen liitteissä II ja III
olevalla tekstillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

(1) EUVL C 157, 28.6.2005, s. 149.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. huhtikuuta 2005 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
19. syyskuuta 2005.
(3) EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1.
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LIITE I
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liite I seuraavasti:
1) Lisätään seuraava taulukko kohtien BE — BELGIQUE/BELGIË ja DK — DANMARK väliin:
”Koodi

Nuts 1

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

CZ0

ČESKÁ REPUBLIKA

CZ01

Nuts 2

Nuts 3

Praha

CZ010

Hlavní město Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ020

Středočeský kraj

CZ03

Jihozápad

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ04

Severozápad

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ05

Severovýchod

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ06

Jihovýchod

CZ061

Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ07

Střední Morava

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ08

Moravskoslezsko

CZ080
CZZ

Moravskoslezský kraj
EXTRA-REGIO

CZZZ

Extra-Regio

CZZZZ

Extra-Regio”

2) Lisätään seuraava taulukko kohtien DE — DEUTSCHLAND ja GR — ΕΛΛΑ∆Α (Ellada) väliin:
”Koodi

Nuts 1

EE

EESTI

EE0

EESTI

EE00

Nuts 2

Nuts 3

Eesti

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

EEZ
EEZZ
EEZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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3) Lisätään seuraava taulukko kohtien IT — ITALIA ja LU — LUXEMBOURG — (GRAND-DUCHÉ) väliin:
”Koodi

Nuts 1

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

CY0

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

Nuts 2

Κύπρος/Kıbrıs

CY00

Κύπρος/Kıbrıs

CY000
CYZ

Nuts 3

EXTRA-REGIO

CYZZ

Extra-Regio

CYZZZ

Extra-Regio

LV

LATVIJA

LV0

LATVIJA

LV00

Latvija

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LVZ

EXTRA-REGIO

LVZZ

Extra-Regio

LVZZZ

Extra-Regio

LT

LIETUVA

LT0

LIETUVA

LT00

Lietuva

LT001

Alytaus apskritis

LT002

Kauno apskritis

LT003

Klaipėdos apskritis

LT004

Marijampolės apskritis

LT005

Panevėžio apskritis

LT006

Šiaulių apskritis

LT007

Tauragės apskritis

LT008

Telšių apskritis

LT009

Utenos apskritis

LT00A

Vilniaus apskritis

LTZ
LTZZ
LTZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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4) Lisätään seuraava taulukko kohtien LU — LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) ja NL — NEDERLAND väliin:
”Koodi

Nuts 1

HU

MAGYARORSZÁG

HU1

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU10

Nuts 2

Nuts 3

Közép-Magyarország

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU2

DUNÁNTÚL

HU21

Közép-Dunántúl

HU211

Fejér

HU212

Komárom-Esztergom

HU213

Veszprém

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU221

Győr-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU23

Dél-Dunántúl

HU231

Baranya

HU232

Somogy

HU233

Tolna

HU3

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

HU31

Észak-Magyarország

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU32

Észak-Alföld

HU321

Hajdú-Bihar

HU322

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

Dél-Alföld

HU331

Bács-Kiskun

HU332

Békés

HU333

Csongrád

HUZ

EXTRA-REGIO

HUZZ

Extra-Regio

HUZZZ

Extra-Regio

MT

MALTA

MT0

MALTA

MT00

Malta

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Għawdex u
Kemmuna

MTZ
MTZZ
MTZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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5) Lisätään seuraava taulukko kohtien AT — ÖSTERREICH ja PT — PORTUGAL väliin:
”Koodi

Nuts 1

PL

POLSKA

PL1

CENTRALNY

PL11

Nuts 2

Nuts 3

Łódzkie

PL111

Łódzki

PL112

Piotrkowsko-skierniewicki

PL113

Miasto Łódź

PL12

Mazowieckie

PL121

Ciechanowsko-płocki

PL122

Ostrołęcko-siedlecki

PL124

Radomski

PL126

Warszawski

PL127

Miasto Warszawa

PL2

POŁUDNIOWY

PL21

Małopolskie

PL211

Krakowsko-tarnowski

PL212

Nowosądecki

PL213

Miasto Kraków

PL22

Śląskie

PL224

Częstochowski

PL225

Bielsko-bialski

PL226

Centralny śląski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL3
PL31

WSCHODNI
Lubelskie

PL311

Bialskopodlaski

PL312

Chełmsko-zamojski

PL313

Lubelski

PL32

Podkarpackie

PL321

Rzeszowsko-tarnobrzeski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL33

Świętokrzyskie

PL330
PL34

Świętokrzyski
Podlaskie

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński
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”Koodi

PL4

Nuts 1

25.11.2005

Nuts 2

Nuts 3

PÓŁNOCNO-ZACHODNI

PL41

Wielkopolskie

PL411

Pilski

PL412

Poznański

PL413

Kaliski

PL414

Koniński

PL415

Miasto Poznań

PL42

Zachodniopomorskie

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL43

Lubuskie

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL5

POŁUDNIOWO-ZACHODNI

PL51

Dolnośląskie

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL512

Legnicki

PL513

Wrocławski

PL514

Miasto Wrocław

PL52

Opolskie

PL520
PL6

Opolski
PÓŁNOCNY

PL61

Kujawsko-pomorskie

PL611

Bydgoski

PL612

Toruńsko-włocławski

PL62

Warmińsko-mazurskie

PL621

Elbląski

PL622

Olsztyński

PL623

Ełcki

PL63

Pomorskie

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk-Gdynia-Sopot

PLZ
PLZZ
PLZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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6) Lisätään seuraava taulukko kohtien PT — PORTUGAL ja FI — SUOMI/FINLAND väliin:
”Koodi

Nuts 1

SI

SLOVENIJA

SI0

SLOVENIJA

SI00

Nuts 2

Nuts 3

Slovenija

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI005

Zasavska

SI006

Spodnjeposavska

SI009

Gorenjska

SI00A

Notranjsko-kraška

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00D

Jugovzhodna Slovenija

SI00E

Osrednjeslovenska

SIZ

EXTRA-REGIO

SIZZ

Extra-Regio

SIZZZ

Extra-Regio

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK0

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK01

Bratislavský kraj

SK010

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK03

Stredné Slovensko

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK04

Východné Slovensko

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

SKZ
SKZZ
SKZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio”
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LIITE II
”LIITE II
Nykyiset hallinnolliset yksiköt

NUTS-taso 1: Belgiassa ’Gewesten/Régions’, Saksassa ’Länder’, Portugalissa ’Continente’, ’Região dos Açores’ ja ’Região da
Madeira’ ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Scotland, Wales, Northern Ireland sekä Government Office Regions of
England.
NUTS-taso 2: Belgiassa ’Provincies/Provinces’, Saksassa ’Regierungsbezirke’, Kreikassa ’periferies’, Espanjassa ’comunidades
y ciudades autonomas’, Ranskassa ’régions’, Irlannissa ’regions’, Italiassa ’regioni’, Alankomaissa ’provincies’, Itävallassa
’Länder’ ja Puolassa ’województwa’.
NUTS-taso 3: Belgiassa ’arrondissementen/arrondissements’, Tšekissä ’Kraje’, Tanskassa ’Amtskommuner’, Saksassa
’Kreise/kreisfreie Städte’, Kreikassa: ’nomoi’, Espanjassa ’provincias’, Ranskassa ’départements’, Irlannissa ’regional
authority regions’, Italiassa ’provincie’, Liettuassa ’Apskritis’, Unkarissa ’megyék’, Slovakiassa ’Kraje’, Suomessa
’maakunnat/landskap’ ja Ruotsissa ’län’.”

LIITE III
”LIITE III
Pienemmät hallinnolliset yksiköt
Belgiassa ’Gemeenten/Communes’, Tšekissä ’Obce’, Tanskassa ’Kommuner’, Saksassa ’Gemeinden’, Virossa ’Vald, Linn’,
Kreikassa ’Demoi/Koinotites’, Espanjassa ’Municipios’, Ranskassa ’Communes’, Irlannissa ’counties’ tai ’county boroughs’,
Italiassa ’Comuni’, Kyproksessa ’∆ήµοι / κοινότητες (Dimoi / koinotites)’, Latviassa ’Pilsētas, novadi, pagasti’, Liettuassa
’Seniūnija’, Luxemburgissa ’Communes’, Unkarissa ’Települések’, Maltassa ’Lokalitajiet’, Alankomaissa ’Gemeenten’, Itävallassa ’Gemeinden’, Puolassa ’Gminy, miasta’, Portugalissa ’Freguesias’, Sloveniassa ’Občina’, Slovakiassa ’Obce’, Suomessa
’Kunnat/Kommuner’, Ruotsissa ’Kommuner’ ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ’Wards’.”
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1889/2005,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,
yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(4)

Olisi myös otettava huomioon muilla kansainvälisillä
foorumeilla toteutetut täydentävät toimet, erityisesti
rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF), joka perustettiin Pariisissa vuonna 1989 pidetyssä G7-maiden
huippukokouksessa. Rahanpesunvastaisen toimintaryhmän erityissuosituksessa N:o IX 22 päivältä lokakuuta
2004 kehotetaan valtioita toteuttamaan toimenpiteitä
käteisrahaliikenteen paljastamiseksi, esimerkiksi luomalla
ilmoittamisjärjestelmä tai asettamalla muu selvitysvelvollisuus.

(5)

Tämän vuoksi yhteisön alueelle saapuvan ja sieltä poistuvan luonnollisen henkilön kuljettamaan käteisrahaan
olisi sovellettava ilmoittamisvelvollisuuden periaatetta.
Tämä periaate mahdollistaisi sen, että tulliviranomaiset
voisivat kerätä tietoja kyseisestä käteisrahaliikenteestä ja
tarvittaessa välittää ne toisille viranomaisille. Tulliviranomaisia on yhteisön alueen rajoilla, joilla valvonta on
tehokkainta, ja jotkut kyseisistä viranomaisista ovat jo
hankkineet käytännön kokemusta tältä alalta. Olisi sovellettava 13 päivänä maaliskuuta 1997 annettua
neuvoston asetusta (EY) N:o 515/97 jäsenvaltioiden
hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä
jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission
yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (4).
Keskinäisellä avunannolla olisi varmistettava, että käteisrahan valvontaa toteutetaan asianmukaisesti ja että direktiivin 91/308/ETY tavoitteiden saavuttamista mahdollisesti helpottavat tiedot toimitetaan.

(6)

Ottaen huomioon ilmoittamisvelvollisuuden ennalta
ehkäisevän tarkoituksen ja pelotevaikutuksen se olisi
täytettävä yhteisön alueelle saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Jotta viranomaisten toiminta voidaan kohdentaa
merkittävään käteisrahaliikenteeseen, ilmoitusvelvollisuuden olisi koskettava kuitenkin ainoastaan vähintään
10 000 euron suuruista rahaliikennettä. Lisäksi olisi
täsmennettävä, että ilmoitusvelvollisuus koskee rahoja
kuljettavaa luonnollista henkilöä siitä riippumatta, onko
hän rahojen omistaja vai ei.

(7)

Annettavien tietojen osalta olisi käytettävä yhteistä standardia. Tämä helpottaa toimivaltaisten viranomaisten
tietojenvaihtoa.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 ja 135 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Yhteisön tehtäviin kuuluu edistää taloudellisen
toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä koko yhteisössä luomalla yhteismarkkinat sekä
talous- ja rahaliitto. Tätä varten sisämarkkinat käsittävät
alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla varmistetaan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus.

(2)

Laittomasta toiminnasta saatujen tuottojen tuominen
rahoitusjärjestelmään ja niiden sijoittaminen rahanpesun
jälkeen haittaavat tervettä ja kestävää taloudellista kehitystä. Näin ollen rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 10 päivänä kesäkuuta
1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/308/ETY (3)
otettiin käyttöön yhteisön järjestelmä rahanpesun estämiseksi seuraamalla luotto- ja rahoituslaitosten sekä tiettyjen ammattiryhmien kautta toteutettavia liiketoimia.
Koska on olemassa riski, että kyseisen järjestelmän käyttöönottaminen lisää laittomiin tarkoituksiin tapahtuvaa
käteisrahaliikennettä, direktiiviä 91/308/ETY olisi
täydennettävä yhteisön alueelle tuotavaa ja sieltä vietävää
käteisrahaa koskevalla valvontajärjestelmällä.

(3)

Tällä hetkellä ainoastaan harvat jäsenvaltiot ovat kansallisessa lainsäädännössään ottaneet käyttöön tällaisen
valvontajärjestelmän. Lainsäädäntöjen väliset erot haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Tästä
syystä perustekijät olisi yhdenmukaistettava yhteisön
tasolla yhteisön alueen rajat ylittävän käteisrahaliikenteen
samantasoisen valvonnan varmistamiseksi. Yhdenmukaistamisen ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden mahdollisuuteen toteuttaa yhteisön alueen käteisrahaliikenteen kansallista valvontaa perustamissopimuksen nykyisten määräysten mukaisesti.

(1) EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 574.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. toukokuuta 2003
(EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 259), neuvoston yhteinen kanta,
vahvistettu 17. helmikuuta 2005 (EUVL C 144 E, 14.6.2005, s. 1)
ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. kesäkuuta 2005.
Neuvoston päätös, tehty 12. heinäkuuta 2005.
(3) EYVL L 166, 28.6.1991, s. 77, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2001/97/EY (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 76).

(4) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).
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(8)

On suotavaa laatia määritelmät, joita tarvitaan tämän
asetuksen yhdenmukaiseen tulkintaan.

(9)

Toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla
keräämät tiedot olisi välitettävä direktiivin 91/308/ETY
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille.

(10)

(11)

(12)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän
asetuksen soveltamiseksi suorittamaan henkilötietojen
käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (1) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 45/2001 (2).

Jos on olemassa viitteitä siitä, että käteisrahamäärät liittyvät direktiivissä 91/308/ETY tarkoitettuun käteisrahaliikenteeseen liittyvään laittomaan toimintaan, toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla keräämät
tiedot voidaan välittää muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja/tai komissiolle. Tiettyjen tietojen
välittämisestä olisi lisäksi säädettävä tapauksissa, joissa
on olemassa viitteitä siitä, että kuljetetaan tässä asetuksessa säädetyn vähimmäismäärän alittavia rahamääriä.

Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava tarvittavat
toimivaltuudet käteisrahaliikenteen tehokkaan valvonnan
harjoittamiseksi.

(13)

Toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksia olisi
täydennettävä jäsenvaltioiden velvollisuudella säätää
seuraamuksista. Seuraamuksia olisi kuitenkin määrättävä
ainoastaan tämän asetuksen mukaisen ilmoituksen antamatta jättämisestä.

(14)

Tämän asetuksen tavoitetta ei voida riittävällä tavalla
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan sisämarkkinoilla esiintyvän rahanpesun rajatylittävän luonteen vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä
sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(15)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja
otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa tunnustetut ja Euroopan
unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti sen 8 artiklassa,
toistetut periaatteet,

(1) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284,
31.10.2003, s. 1).
(2) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tavoite
1. Tällä asetuksella täydennetään direktiivin 91/308/ETY
rahoitus- ja luottolaitosten sekä tiettyjen ammattiryhmien
kautta toteutettavia liiketoimia koskevia säännöksiä siten, että
siinä säädetään yhdenmukaiset säännöt yhteisön alueelle
tuotavaa ja sieltä vietävää käteisrahaa koskevalle toimivaltaisten
viranomaisten toteuttamalle valvonnalle.
2. Tällä asetuksella ei rajoiteta kansallisia toimenpiteitä, joilla
valvotaan käteisrahaliikennettä yhteisön alueella, jos nämä
toimenpiteet toteutetaan perustamissopimuksen 58 artiklan
mukaisesti.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ”toimivaltaisilla viranomaisilla” jäsenvaltioiden tulliviranomaisia tai muita viranomaisia, joille jäsenvaltiot ovat antaneet toimivallan soveltaa tätä asetusta;
2) ”käteisrahalla”:
a) siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä, haltijakohtaiset
maksuvälineet kuten matkasekit mukaan lukien, siirtokelpoisia maksuvälineitä (mukaan lukien sekit, velkakirjat ja
maksumääräykset), jotka ovat joko haltijakohtaisia, rajoituksetta siirrettyjä, fiktiiviselle maksun saajalle asetettuja
tai muuten sellaisessa muodossa, että niiden omistusoikeus siirtyy luovutuksen yhteydessä, ja epätäydellisiä
maksuvälineitä (mukaan luettuna sekit, velkakirjat ja
maksumääräykset), jotka on allekirjoitettu mutta joista
maksun saajan nimi on jätetty pois;
b) valuuttaa (maksuvälineenä liikkeessä olevat setelit ja
kolikot).

3 artikla
Ilmoittamisvelvollisuus
1. Yhteisön alueelle saapuvan ja sieltä poistuvan luonnollisen
henkilön, joka kuljettaa mukanaan vähintään 10 000 euron
verran käteisrahaa, on ilmoitettava kyseinen rahamäärä sen
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka kautta hän
saapuu yhteisön alueelle tai poistuu sieltä, tämän asetuksen
mukaisesti. Ilmoittamisvelvollisuutta ei ole täytetty, jos annetut
tiedot ovat virheellisiä tai epätäydellisiä.
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen on sisällettävä
seuraavat tiedot:
a) ilmoituksen antaja, mukaan lukien täydellinen nimi, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

L 309/11

-paikan ja kansalaisuuden sekä tarkemmat tiedot käytetystä
kulkuvälineestä ja käsitellä näitä tietoja, ja ne voidaan saattaa
direktiivin 91/308/ETY 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
kyseisen jäsenvaltion viranomaisten käyttöön.

b) käteisrahan omistaja;
c) käteisrahan tarkoitettu vastaanottaja;
d) käteisrahan määrä ja laji;

6 artikla
Tietojenvaihto

e) käteisrahan alkuperä ja käyttötarkoitus;
f) kulkureitti;
g) kulkuväline.
3.
Tiedot on annettava kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti
tavalla, josta 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio päättää. Ilmoituksen antajalla on kuitenkin pyynnöstään oikeus toimittaa
tiedot kirjallisesti. Jos kirjallinen ilmoitus on jätetty, ilmoituksen
antajalle on pyynnöstä toimitettava hyväksytty jäljennös.

4 artikla

1. Jos on olemassa viitteitä siitä, että käteisrahamäärät liittyvät direktiivissä 91/308/ETY tarkoitettuun käteisrahaliikenteeseen liittyvään laittomaan toimintaan, edellä 3 artiklassa säädetyllä ilmoituksella tai 4 artiklassa säädetyissä tarkastuksissa
saadut tiedot voidaan välittää muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
Asetusta (EY) N:o 515/97 sovelletaan tarvittavin muutoksin.
2. Jos on olemassa viitteitä siitä, että käteisrahamäärät liittyvät yhteisön taloudellisia etuja haittaavan petoksen tai muun
laittoman toiminnan tuottamaan hyötyyn, tiedot välitetään
myös komissiolle.

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet
7 artikla
1.
Edellä 3 artiklassa säädetyn ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamisen tarkistamiseksi toimivaltaisilla viranomaisilla on
valtuudet kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten
mukaisesti tarkastaa luonnollisia henkilöitä, heidän matkatavaroitaan ja kulkuvälineitään.
2.
Jos 3 artiklassa säädettyä ilmoittamisvelvollisuutta ei ole
täytetty, käteisraha voidaan pidättää hallinnollisella päätöksellä
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa
Keskinäisen hallinnollisen avun puitteissa jäsenvaltiot tai
komissio voivat välittää tämän asetuksen nojalla saadut tiedot
kolmansille maille, edellyttäen että tiedot 3 ja/tai 4 artiklan
mukaisesti saaneet toimivaltaiset viranomaiset suostuvat siihen
ja että henkilötietojen välittämistä kolmansille maille koskevia
asiaankuuluvia kansallisia ja yhteisön säännöksiä noudatetaan.
Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle tällaisesta tietojenvaihdosta,
kun sillä on erityistä merkitystä tämän asetuksen täytäntöönpanolle.

5 artikla
Tietojen tallennus ja käsittely
1.
Edellä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten on tallennettava ja käsiteltävä 3
ja/tai 4 artiklan mukaisesti saatavat tiedot, ja ne on saatettava
direktiivin 91/308/ETY 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
kyseisen jäsenvaltion viranomaisten käyttöön.
2.
Jos 4 artiklassa säädetyissä tarkastuksissa ilmenee, että
luonnollinen henkilö saapuu yhteisön alueelle tai poistuu sieltä
mukanaan pienempi määrä käteisrahaa kuin 3 artiklassa vahvistettu vähimmäismäärä, ja jos on olemassa viitteitä direktiivissä
91/308/ETY tarkoitetusta käteisrahaliikenteeseen liittyvästä laittomasta toiminnasta, 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tallentaa myös nämä
tiedot sekä kyseisen henkilön täydellisen nimen, syntymäajan ja

8 artikla
Salassapitovelvollisuus
Tietoja, jotka ovat luottamuksellisia tai jotka on toimitettu luottamuksellisesti, koskee salassapitovelvollisuus. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa luovuttaa tällaisia tietoja ilman tiedot
antaneen henkilön tai viranomaisen nimenomaista lupaa.
Tietojen luovuttaminen on kuitenkin sallittua, jos toimivaltaisilla viranomaisilla on velvollisuus tietojen luovuttamiseen
voimassa olevien säännösten nojalla, erityisesti tuomioistuinkäsittelyyn liittyen. Tietojen antamisessa tai luovuttamisessa on
noudatettava kaikilta osin voimassa olevia tietosuojaa koskevia
säännöksiä, erityisesti direktiiviä 95/46/EY ja asetusta (EY)
N:o 45/2001.
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10 artikla

9 artikla

Arviointi
Seuraamukset
1.
Kukin jäsenvaltio ottaa käyttöön seuraamuksia, joita se
soveltaa, jos 3 artiklassa säädettyä ilmoittamisvelvollisuutta ei
ole täytetty. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään
15 päivänä kesäkuuta 2007 seuraamuksista, joita sovelletaan,
jos 3 artiklan mukaista ilmoittamisvelvollisuutta ei ole täytetty.

Komissio antaa neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.
11 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 15 päivästä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

25.11.2005
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/59/EY,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,
tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenkahdeksannen kerran
(tolueeni ja triklooribentseeni)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(4)

Tämän direktiivin tavoitteena on ottaa käyttöön
tolueenia ja TCB:tä koskevat yhdenmukaistetut
säädökset, joiden tarkoituksena on huolehtia sisämarkkinoiden moitteettomasta toimivuudesta sekä varmistaa
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso
perustamissopimuksen 95 artiklan mukaisesti.

(5)

Tätä direktiiviä sovelletaan sen estämättä, mitä säädetään
työsuojelun vähimmäisvaatimuksia koskevassa yhteisön
lainsäädännössä, kuten toimenpiteistä työntekijöiden
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi
työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa neuvoston
direktiivissä 89/391/ETY (5) ja siihen perustuvissa erillisissä direktiiveissä, erityisesti työntekijöiden terveyden ja
turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin
kemiallisiin
tekijöihin
liittyviltä
riskeiltä
7 päivänä huhtikuuta 1998 annetussa neuvoston direktiivissä 98/24/EY (neljästoista direktiivin 89/391/ETY
16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (6) ja
työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa
aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville
aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/37/EY (kuudes
neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu erityisdirektiivi) (7).

(6)

Neuvoston direktiivi 76/769/ETY (8) olisi muutettava
vastaavasti,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (1),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

Tolueenin ja triklooribentseenin (TCB) aiheuttamat riskit
ihmisten terveydelle ja ympäristölle on arvioitu olemassa
olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta
23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 793/93 (3) mukaisesti. Riskinarvioinnissa todettiin tarve rajoittaa näitä riskejä, ja myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevä tiedekomitea on vahvistanut tämän johtopäätöksen.
Asetuksen
(ETY)
N:o
793/93
mukaisessa,
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission suosituksessa 2004/394/EY (4) seuraavien aineiden riskinarvioinnin tuloksista ja riskien vähentämisen toimintasuunnitelmista: asetonitriili; akryyliamidi; akrylonitriili; akryylihappo; butadieeni; fluorivety; vetyperoksidi; metakryylihappo; metyylimetakrylaatti; tolueeni; triklooribentseeni
on riskinrajoitusstrategia tolueenille ja triklooribentseenille (TCB) ja siinä suositellaan rajoituksia näiden
aineiden tietyistä käyttötarkoituksista aiheutuvien riskien
rajoittamiseksi.

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
(3)

Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi näyttää
sen vuoksi tarpeelliselta rajoittaa tolueenin ja TCB:n
markkinoille saattamista ja käyttöä.

(1) EUVL C 120, 20.5.2005, s. 6.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. huhtikuuta 2005 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
19. syyskuuta 2005.
3
( ) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003
(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(4) EUVL L 144, 30.4.2004, s. 72. Oikaistu toisinto julkaistu EUVL
L 199, 7.6.2004, s. 41.

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.
(5) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.
(6) EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.
(7) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50, direktiivi sellaisena kuin se on
oikaistuna EUVL L 229, 29.6.2004, s. 23.
(8) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/98/EY (EUVL
L 305, 1.10.2004, s. 63).
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2 artikla

3 artikla

1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset ennen 15 päivää joulukuuta 2006. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jäsenvaltioiden
on
sovellettava
15 päivästä kesäkuuta 2007.

näitä

4 artikla

säännöksiä

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2005.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
sekä vastaavuustaulukko tämän direktiivin säännösten ja annettujen kansallisten säännösten välillä kirjallisina komissiolle.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

LIITE
Lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I kohdat seuraavasti:
”48.
Tolueeni
CAS-n:o 108-88-3
49.
Triklooribentseeni
CAS-n:o 120-82-1

Markkinoille saattaminen tai käyttö kielletty valmisteiden ainoana aineena tai ainesosana 0,1 massaprosentin tai sitä suurempina pitoisuuksina yleiseen myyntiin
tarkoitetuissa liimoissa ja spraymaaleissa.
Markkinoille saattaminen tai käyttö kielletty valmisteiden ainoana aineena tai ainesosana 0,1 massaprosentin tai sitä suurempina pitoisuuksina kaikissa käyttötarkoituksissa lukuun ottamatta
— käyttöä välituotteena synteeseissä tai
— käyttöä prosessiliuottimena kloorausreaktioissa suljetuissa kemian sovelluksissa tai
— käyttöä 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobentseenin (TATB) valmistuksessa.”
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/60/EY,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(4)

Rahoitusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen
estämisestä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla
neuvoston direktiivillä 91/308/ETY (4) pyrittiin vastaamaan näihin rahanpesua koskeviin huolenaiheisiin. Siinä
edellytettiin, että jäsenvaltiot kieltävät rahanpesun ja
velvoittavat luottolaitoksista ja monista muista rahoituslaitoksista muodostuvaa rahoitusalaa tunnistamaan asiakkaansa, säilyttämään asianmukaiset tiedot, ottamaan
käyttöön sisäisiä menettelyjä henkilökunnan kouluttamiseksi ja rahanpesun ehkäisemiksi sekä ilmoittamaan
toimivaltaisille viranomaisille kaikista rahanpesuun viittaavista seikoista.

(5)

Rahanpesun ja terrorismin rahoitus hoidetaan usein
kansainvälisellä tasolla. Yksinomaan kansallisen tason tai
jopa yhteisön tason toimien vaikutukset olisivat erittäin
rajallisia, jos näissä toimissa ei oteta huomioon kansainvälistä yhteensovittamista ja yhteistyötä. Kaikkien tällä
alalla toteutettujen yhteisön toimenpiteiden olisi sen
vuoksi oltava yhteensopivia muiden kansainvälisissä
yhteyksissä
toteutettujen
toimenpiteiden
kanssa.
Yhteisön toiminnassa olisi edelleen otettava erityisesti
huomioon rahanpesun vastaiset suositukset, jotka rahoitusalan toimintaryhmä (Financial Action Task Force,
jäljempänä ”FATF”) on antanut. FATF on johtava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen kansainvälinen yhteistyöelin. Koska FATF:n suosituksia tarkistettiin
ja laajennettiin tuntuvasti vuonna 2003, tämä direktiivi
olisi saatettava näiden uusien kansainvälisten sääntöjen
mukaiseksi.

(6)

Palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) mukaan jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen julkisen moraalin suojelemiseksi ja petosten estämiseksi
sekä varotoimenpiteitä muun muassa rahoitusjärjestelmän vakauden ja koskemattomuuden turvaamiseksi.

(7)

Vaikka rahanpesun määritelmä rajattiin alun perin
huumausainerikoksiin, viime vuosina määritelmää on
pyritty laajentamaan siten, että se kattaa useammantyyppisiä esirikoksia. Esirikosten joukon laajentaminen helpottaa epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista ja tämän
alan kansainvälistä yhteistyötä. Tästä syystä vakavan
rikoksen määritelmä olisi yhdenmukaistettava rahanpesusta, rikoksentekovälineistä ja rikoksen tuottaman
hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä,
takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta
26 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2001/500/YOS (5) esitetyn määritelmän
kanssa.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen
virkkeen sekä 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (1),
ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2)
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Suuret rikollisesta toiminnasta peräisin olevan rahan
virrat voivat vahingoittaa rahoitusalan vakautta ja mainetta ja uhata yhteismarkkinoita, ja terrorismi järkyttää
koko yhteiskuntamme perustuksia. Rikosoikeudellisen
lähestymistavan lisäksi myös rahoitusjärjestelmän kautta
toteutettavat ennaltaehkäisevät toimet voivat olla tuloksekkaita.

(2)

Luotto- ja rahoituslaitosten luotettavuus, koskemattomuus ja vakaus sekä koko rahoitusjärjestelmän uskottavuus voivat vakavasti vaarantua rikollisten ja niiden
yhteistyökumppanien pyrkimyksistä joko peittää rikollisuudesta saadun hyödyn alkuperä tai ohjata alkuperältään laillisia tai laittomia varoja terrorismin rahoitukseen.
Yhteisön toiminta tällä alalla on tarpeen sen välttämiseksi, että jäsenvaltiot toteuttavat sisämarkkinoiden
toiminnan sekä oikeusvaltion periaatteen ja Euroopan
yleisen järjestyksen perusteiden kannalta soveltumattomia toimenpiteitä rahoitusjärjestelmiensä suojaamiseksi.

(3)

Helpottaakseen rikollista toimintaansa rahanpesijät ja
terrorismin rahoittajat voivat yrittää hyötyä yhtenäiseen
rahoitusalueeseen liittyvästä pääomanliikkeiden ja rahoituspalvelujen tarjoamisen vapaudesta, jos yhteisön tasolla
ei toteuteta tiettyjä yhteensovitustoimenpiteitä.

(1) Lausunto annettu 11. toukokuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) EUVL C 40, 17.2.2005, s. 9.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. toukokuuta 2005 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, annettu
19. syyskuuta 2005.

(4) EYVL L 166, 28.6.1991, s. 77, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2001/97/EY (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 76).
(5) EYVL L 182, 5.7.2001, s. 1.
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Lisäksi rahoitusjärjestelmän väärinkäyttö rikollisuudesta
saatujen tai jopa laillista alkuperää olevien varojen kanavoimiseksi terrorismiin on selvä riski rahoitusjärjestelmän lahjomattomuudelle, moitteettomalle toiminnalle,
maineelle ja vakaudelle. Tämän vuoksi tämän direktiivin
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden olisi ulotuttava kattamaan rikoksista saatujen varojen manipuloinnin lisäksi
laillista alkuperää olevien varojen tai omaisuuden keräämisen terrorismia varten.

Vaikka direktiivissä 91/308/ETY säädettiin asiakkaan
tunnistamisvelvollisuudesta, se sisälsi suhteellisen vähän
säännöksiä tätä koskevien menettelyjen yksityiskohdista.
Koska tällä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen
vastaisen toiminnan vaiheella on ratkaiseva merkitys,
olisi syytä antaa uusien kansainvälisten sääntöjen mukaisesti yksityiskohtaisempia säännöksiä, jotka koskevat
asiakkaan sekä todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistamista. Tätä varten olisi olennaisen tärkeää määritellä
täsmällisesti ”todellisen omistajan ja edunsaajan” käsite.
Tapauksissa, joissa oikeushenkilön tai oikeudellisen
järjestelyn, kuten säätiön tai huolto-omaisuuden (trust)
yksittäiset edunsaajat ovat vielä määrittelemättä ja joissa
on siksi mahdotonta määritellä yksittäistä henkilöä todelliseksi omistajaksi ja edunsaajaksi, riittää, että määritellään henkilöryhmä, jonka on tarkoitus olla säätiön tai
huolto-omaisuuden (trust) edunsaaja. Tämän vaatimuksen ei pitäisi sisältää kyseiseen henkilöryhmään
kuuluvien henkilöiden tunnistamista.

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja
henkilöiden olisi direktiivin säännösten mukaisesti
tunnistettava ja todennettava todellisen omistajan ja
edunsaajan henkilöllisyys. Olisi oltava näiden laitosten ja
henkilöiden päätettävissä, käyttävätkö ne tämän vaatimuksen täyttämiseen yleisiä tiedostoja todellisten omistajien ja edunsaajien henkilöllisyydestä, pyytävätkö ne
kyseisen tiedon asiakkailtaan vai hankkivatko ne tiedon
muuten, ottaen huomioon, että tällaisten asiakkaan
tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden laajuus
on suhteessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen
riskiin, joka riippuu asiakkaasta, liikesuhteesta, tuotteesta
tai liiketoimesta.

(11)

Luottosopimuksia, joissa luottotiliä käytetään ainoastaan
luoton hoitamiseen ja luoton takaisinmaksu tapahtuu
tililtä, joka on avattu asiakkaan nimellä tämän direktiivin
8 artiklan 1 kohdan a — c alakohdan soveltamisalaan
kuuluvassa luottolaitoksessa, olisi yleensä ottaen pidettävä esimerkkinä vähäriskisistä liiketoimista.

(12)

Jos oikeussubjektin tai oikeudellisen järjestelyn varojen
antajilla on merkittävä valta määrätä varojen käytöstä,
heidät olisi määriteltävä todellisiksi omistajiksi ja edunsaajiksi.

(13)

Kattavasti valvottujen rahoitusalan tukkumarkkinoiden
kansainvälisesti tunnustettuna piirteenä on, että huolto-
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omaisuus (trust) -suhteita käytetään laajalti kaupallisissa
tuotteissa. Velvollisuus tunnistaa todellinen omistaja ja
edunsaaja ei synny pelkästään siitä seikasta, että tässä
yksittäistapauksessa on kyse huolto-omaisuus (trust)
-suhteesta.

(14)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava myös sen soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden toimintaan Internetissä.

(15)

Koska rahoitusalan valvonnan tiukentuminen on pakottanut rahanpesijät ja terrorismin rahoittajat etsimään
vaihtoehtoisia menetelmiä rikoksen tuottaman hyödyn
alkuperän salaamiseksi ja koska tällaisia kanavia voidaan
käyttää terrorismin rahoitukseen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä velvollisuuksia olisi
laajennettava henkivakuutusedustajiin sekä huolto-omaisuus- (trust) ja yrityspalvelujen tuottajiin.

(16)

Sellaisten itsenäisten kokonaisuuksien, joita koskevat vakuutusyrityksen oikeudelliset velvollisuudet ja joihin jo
sen johdosta sovelletaan tätä direktiiviä ei tulisi sisältyä
vakuutusedustajina tämän direktiivin soveltamisalaan
kuuluvien ryhmään.

(17)

Toimiminen yrityksen johtajana tai yhtiöoikeudellisesti
vastuullisena henkilönä (company secretary) ei sinänsä
tee henkilöstä huolto-omaisuus- (trust) ja yrityspalvelujen
tuottajaa. Tästä syystä määritelmä kattaa vain sellaiset
henkilöt, jotka liiketoimintaa harjoittaessaan toimivat
yrityksen johtajana tai yhtiöoikeudellisesti vastuullisena
henkilönä (company secretary) kolmannen osapuolen
puolesta.

(18)

Merkittävien käteismaksujen käyttö on toistuvasti osoittautunut alttiiksi rahanpesulle ja terrorismin rahoittamiselle. Tämän johdosta niissä jäsenvaltioissa, joissa sallitaan vahvistettua enimmäismäärää suuremmat käteismaksut, olisi kaikkien liiketoimintana tavarakauppaa
käyvien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden
käteismaksuja vastaanottaessaan kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan. Arvokkaiden tavaroiden kuten
jalokivien ja -metallien tai taideteosten jälleenmyyjät sekä
huutokaupanpitäjät kuuluvat aina tämän direktiivin
soveltamisalaan, jos niille suoritettu käteismaksu on
vähintään 15 000 euroa. Jotta voitaisiin tehokkaasti
varmistaa, että tämä mahdollisesti laaja joukko henkilöitä
ja laitoksia noudattaa tätä direktiiviä, jäsenvaltiot voivat
riskiin perustuvan valvonnan periaatteen mukaisesti
keskittyä valvonnassaan erityisesti sellaisiin tavarakauppaa käyviin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, jotka ovat alttiita suhteellisen suurelle rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riskille. Ottaen
huomioon eri jäsenvaltioissa valitsevan tilanteen erot
jäsenvaltiot voivat päättää antaa ankarampia säännöksiä
voidakseen asianmukaisesti vastata suuriin käteismaksuihin sisältyviin riskeihin.
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Direktiivillä 91/308/ETY notaarit ja itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat saatettiin rahanpesun vastaisen
yhteisön järjestelyn soveltamisalaan. Tämä soveltamisalan kattavuus olisi säilytettävä tässä direktiivissä. Nämä
jäsenvaltioiden määrittelemät lakimiesammattien harjoittajat kuuluvat tämän direktiivin säännösten piiriin
hoitaessaan sellaisia rahoitus- tai yritystoimintaan liittyviä liiketoimia, mukaan luettuna veroneuvonta, joihin
liittyy suurin riski siitä, että mainittujen lakimiesammattien harjoittajien palveluja käytetään väärin rikollisen
toiminnan tuottaman hyödyn pesemiseksi tai terrorismin
rahoittamiseksi.

Jos oikeudellisesti tunnustetut ja oikeudellisen valvonnan
kohteena olevat lainopillista neuvontaa antavat itsenäiset
lakimiesammatin harjoittajat, kuten lakimiehet, selvittävät asiakkaan oikeudellista asemaa tai edustavat asiakasta oikeudenkäynneissä, ei olisi asianmukaista, että
nämä lakimiesammatin harjoittajat velvoitettaisiin tällöin
tässä direktiivissä ilmoittamaan rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevista epäilyksistään. Tietojen
ilmoittamisvelvollisuuden suhteen on oltava poikkeus
niiden tietojen osalta, jotka on saatu ennen oikeuskäsittelyä, sen aikana tai sen jälkeen taikka selvitettäessä
asiakkaan oikeudellista asemaa. Tämän vuoksi lainopillisen neuvonnan on edelleen kuuluttava salassapitovelvollisuuden piiriin lukuun ottamatta tapauksia, joissa
oikeudellinen avustaja on osallisena rahanpesuun tai
terrorismin rahoittamiseen liittyvässä toiminnassa, lainopillista neuvontaa annetaan rahanpesua tai terrorismin
rahoittamista varten tai lakimies tietää, että hänen asiakkaansa hakee lainopillista neuvontaa rahanpesua tai
terrorismin rahoittamista varten.

Kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien
ammatinharjoittajien tarjoamia suoraan verrattavissa
olevia palveluja olisi kohdeltava samalla tavoin. Jotta
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi
tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa ja Euroopan
unionista tehdyssä sopimuksessa määrättyjen oikeuksien
noudattaminen voitaisiin turvata, tämän direktiivin
mukaisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin eivät saisi kuulua
sellaiset tiedot, jotka tilintarkastajat, ulkopuoliset kirjanpitäjät ja veroneuvojat, jotka joissakin jäsenvaltioissa
voivat puolustaa tai edustaa asiakasta oikeuskäsittelyssä
tai selvittää asiakkaan oikeudellista asemaa, saavat näitä
tehtäviä suorittaessaan.

Olisi otettava huomioon, että rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen riski ei ole kaikissa tilanteissa yhtä suuri.
Riskiin perustuvan lähestymistavan mukaisesti yhteisön
lainsäädäntöön olisi lisättävä periaate, jonka mukaan
yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus sallitaan
tietyissä tilanteissa.
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(23)

Notaarien tai muiden itsenäisten lakimiesammattien
harjoittajien hoitamien asiakasvaratilien todellisten omistajien ja edunsaajien tunnistamista koskevan poikkeuksen ei pitäisi vaikuttaa niihin velvollisuuksiin, joita
notaareilla tai muilla itsenäisten lakimiesammattien
harjoittajilla on tämän direktiivin nojalla. Näihin kuuluu
notaarien ja muiden itsenäisten lakimiesammattien
harjoittajien velvollisuus itse tunnistaa hoitamiensa asiakasvaratilien todelliset omistajat ja edunsaajat.

(24)

Yhteisön lainsäädännössä olisi vastaavasti otettava
huomioon, että eräissä tilanteissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on suurempi. Vaikka kaikkien
asiakkaiden henkilöllisyys ja liiketoimintaprofiili olisi
selvitettävä, eräissä tapauksissa edellytetään erityisen
perusteellisia menettelyjä asiakkaan tunnistamiseksi ja
henkilöllisyyden todentamiseksi.

(25)

Tämä koskee erityisesti liikesuhteita sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat tai ovat aikaisemmin olleet
merkittävässä julkisessa tehtävässä ja erityisesti jotka ovat
lähtöisin maista, joissa lahjonta on laajalle levinnyttä.
Tällaiset liikesuhteet voivat aiheuttaa rahoitusalalle
varsinkin tuntuvia maineeseen liittyviä ja/tai oikeudellisia
riskejä. Lahjonnan vastaisen kansainvälisen toiminnan
vuoksi on myös perusteltua kiinnittää tehostettua
huomiota tällaisiin tapauksiin sekä soveltaa tavanomaista
asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä
kotimaisiin poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin tai
soveltaa tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta
koskevia toimenpiteitä toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa asuviin poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin.

(26)

Ylemmän johdon hyväksynnän saamisen ennen liikesuhteiden luomista ei pitäisi edellyttää johtokunnan vaan
suoraan hyväksyntää pyytävän henkilön yläpuolella
olevan hierarkiatason hyväksynnän saamista.

(27)

Jotta voidaan välttää moninkertaiset asiakkaan tunnistamista koskevat menettelyt, jotka johtaisivat viivästyksiin
ja tehottomuuteen kansainvälisessä liiketoiminnassa,
sopivia suojatoimia soveltaen olisi sallittava liikesuhteiden aloittaminen sellaisten asiakkaiden kanssa, joiden
tunnistaminen on suoritettu muualla. Tapauksissa, joissa
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva laitos tai
henkilö antaa tunnistamisen kolmannen osapuolen
tehtäväksi, säilyy lopullinen vastuu asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaisesta menettelystä laitoksella tai
henkilöllä, jolle asiakas on esitelty. Kolmannella osapuolella tai esittelijällä on myös oma vastuunsa kaikista
direktiivin vaatimuksista sikäli kuin hänellä on tämän
direktiivin soveltamisalaan kuuluva suhde asiakkaaseen,
mukaan lukien velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista ja säilyttää tietoja.
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Kun on kyse sopimukseen perustuvasta asiamiessuhteesta tai ulkoistamisesta tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten tai henkilöiden ja tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomien ulkopuolisten
luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden välillä,
kaikki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaiset
näiden asiamiesten tai ulkoistamispalveluiden tarjoajien
velvollisuudet osana direktiivin soveltamisalaan kuuluvia
laitoksia tai henkilöitä voivat johtua vain sopimuksesta
eivätkä tästä direktiivistä. Velvollisuuden noudattaa tätä
direktiiviä olisi säilyttävä sen soveltamisalaan kuuluvalla
laitoksella tai henkilöllä.

Epäilyttävistä liiketoimista olisi ilmoitettava rahanpesun
selvittelykeskukselle, joka toimii kansallisena keskuksena,
joka vastaanottaa, analysoi ja jakaa toimivaltaisille viranomaisille ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista sekä
muuta tietoa mahdollisesta rahanpesusta tai terrorismin
rahoituksesta. Tämän ei olisi edellytettävä jäsenvaltioilta
muutoksia niiden nykyisiin ilmoitusjärjestelmiin, joissa
ilmoitus tehdään virallisen syyttäjän tai muun lainvalvontaviranomaisen välityksellä, kunhan tietoa siirretään
viipymättä ja suodattamattomana eteenpäin rahanpesun
selvittelykeskuksille, jotta nämä voivat harjoittaa asianmukaisesti toimintaansa ja kansainvälistä yhteistyötä
muiden rahanpesun selvittelykeskusten kanssa.

Poiketen yleisestä kiellosta toteuttaa epäilyttäviä liiketoimia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat
laitokset ja henkilöt voivat toteuttaa epäilyttäviä liiketoimia ennen kuin ne ilmoittavat niistä toimivaltaisille
viranomaisille sellaisissa tapauksissa, joissa liiketoiminta
on mahdotonta jättää toteuttamatta tai joissa se todennäköisesti vaikeuttaisi yrityksiä saattaa epäillyn rahanpesun
tai terrorismin rahoituksen edunsaajia oikeudelliseen
vastuuseen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jäsenvaltioiden
kansainvälisiin velvollisuuksiin jäädyttää viipymättä
terroristien, terroristijärjestöjen sekä terrorismin rahoittajien varat Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti.

(31)

Jos jäsenvaltio on päättänyt soveltaa 23 artiklan 2 kohdan
mukaisia poikkeuksia, sen olisi voitava sallia tai
velvoittaa kyseisessä artiklassa tarkoitettuja henkilöitä
edustavan itsesääntelyelimen olemaan toimittamatta
rahanpesun selvittelykeskukselle näiltä henkilöiltä
23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa saatuja
tietoja.

(32)

Rahanpesuepäilyistä ilmoittaneet työntekijät ovat joissakin tapauksissa joutuneet uhkailun tai vihamielisten
toimien kohteeksi. Vaikka tällä direktiivillä ei voida
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vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeudellisiin menettelyihin,
tämä on keskeinen kysymys rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen
vastaisen
järjestelmän
tehokkuuden
kannalta. Jäsenvaltioiden olisi tiedostettava tämä
ongelma ja tehdä voitavansa työntekijöiden suojaamiseksi tällaiselta uhkailulta tai vihamielisiltä toimilta.

(33)

Tämän direktiivin 28 artiklassa tarkoitettujen tietojen
ilmaisemisen on tapahduttava yksilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
95/46/EY (1) säädettyjen, henkilötietojen toimittamista
kolmansille maille koskevien sääntöjen mukaisesti.
Lisäksi, mitä 28 artiklassa säädetään, ei voi vaikuttaa
kansalliseen tietosuojaa ja salassapitovelvollisuutta koskevaan lainsäädäntöön.

(34)

Henkilöt, jotka vain muuntavat paperimuodossa olevia
asiakirjoja sähköiseen muotoon ja jotka toimivat sopimussuhteessa luotto- tai rahoituslaitokseen, eivät kuulu
tämän direktiivin soveltamisalaan, eivät myöskään
mitkään luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka
antavat luotto- tai rahoituslaitosten käyttöön ainoastaan
viestipalvelun tai jonkin muun tukipalvelun varojen siirtämistä varten tai selvitys- ja maksunsiirtojärjestelmän.

(35)

Rahanpesu ja terrorismin rahoitus ovat kansainvälisiä
ongelmia, ja niiden vastaisen toiminnan pitäisi olla
maailmanlaajuista. Jos yhteisön luotto- ja rahoituslaitoksilla on sivukonttoreita tai tytäryrityksiä sellaisissa
kolmansissa maissa, joissa tämän alan lainsäädäntö on
puutteellista, niiden pitäisi soveltaa yhteisön sääntöjä tai
ilmoittaa kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille, jos tämä ei ole mahdollista, jotta voidaan välttää se,
että saman laitoksen tai ryhmittymän sisällä sovelletaan
hyvin erilaisia sääntöjä.

(36)

On tärkeää, että luotto- ja rahoituslaitokset voivat vastata
nopeasti pyyntöihin saada tietoa siitä pitävätkö laitokset
yllä liikesuhteita tiettyjen henkilöiden kanssa. Jotta
luotto- ja rahoituslaitokset voivat toimittaa tällaisten
liikesuhteiden tunnistamisessa tarvittavat tiedot nopeasti,
niillä olisi oltava käytössä tehokkaat järjestelmät, jotka
ovat oikeassa suhteessa liiketoiminnan kokoon ja luonteeseen. Erityisesti luottolaitoksilla ja suurilla rahoituslaitoksilla olisi asianmukaista olla käytössään sähköinen
järjestelmä. Tämä säännös on erityisen tärkeä niiden
menettelyjen yhteydessä, jotka johtavat varojen (myös
terroristien varojen) jäädyttämisen tai takavarikoinnin
kaltaisiin toimenpiteisiin terrorismin torjuntaan sovellettavan kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

(1) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284,
31.10.2003, s. 1).
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Tässä direktiivissä vahvistetaan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan
lukien tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus poikkeuksellisen riskialttiiden asiakkaiden tai liikekumppaneiden osalta, kuten esimerkiksi asianmukainen menettely sen määrittämiseksi, onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen, ja tietyt yksityiskohtaisemmat lisävaatimukset, kuten esimerkiksi noudattamisen valvontaa
koskevat menettelyt ja toimintaperiaatteet. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden
on täytettävä kaikki nämä vaatimukset, ja jäsenvaltioiden
edellytetään mukauttavan näiden säännösten täytäntöönpanon yksityiskohdat eri ammattikuntien erityispiirteisiin
sekä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien
laitosten ja henkilöiden välisiin koko- ja merkittävyyseroihin.

(38)

Jotta voidaan varmistaa näiden laitosten ja muiden
tämän alan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan
kuuluvien tahojen jatkuva sitoutuminen, niiden olisi
saatava siinä määrin kuin on mahdollista, palautetta
ilmoitustensa hyödyllisyydestä ja jatkotoimista. Jotta
tämä olisi mahdollista ja jotta rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen vastaisten järjestelmien tehokkuutta voidaan
tarkastella, jäsenvaltioiden olisi laadittava ja kehitettävä
asiaan liittyviä tilastoja.

(39)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava valuutanvaihtotoimistoja, huolto-omaisuus- (trust) ja yrityspalvelujen tuottajia tai kasinoita rekisteröidessään taikka
myöntäessään niille toimilupia kansallisesti, että henkilöt,
jotka tosiasiassa johtavat tai jotka tulevaisuudessa
johtavat tällaisten oikeussubjektien liiketoimintaa, sekä
tällaisten oikeussubjektien omistajat ja edunsaajat ovat
soveliaita ja luotettavia. Perusteet sille, onko henkilö
sovelias ja luotettava, määritellään kansallisesti ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Näissä perusteissa olisi
vähintään otettava huomioon, että oikeussubjektien
johtajia tai todellisia omistajia ja edunsaajia on estettävä
käyttämästä oikeussubjekteja rikolliseen tarkoitukseen.

(40)

(41)

Koska rahanpesu ja terrorismin rahoitus on luonteeltaan
kansainvälistä toimintaa, jäsenvaltioiden rahanpesun
selvittelykeskusten välistä yhteistyötä koskevista järjestelyistä,
joita
noudatetaan
tietojenvaihdossa
17 päivänä lokakuuta 2000 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2000/642/YOS (1) mainittua rahanpesun selvittelykeskusten välistä koordinointia ja yhteistyötä, mukaan
lukien EU:n rahanpesun selvittelykeskusten verkoston
perustaminen, olisi kannustettava mahdollisimman
laajasti. Komission olisi tätä varten annettava kulloinkin
tarvittavaa apua koordinoinnin ja rahoitustuen helpottamiseksi.

Rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen vastaisen
toiminnan merkittävyyden vuoksi jäsenvaltioiden olisi
säädettävä kansallisessa lainsäädännössään tehokkaita,

(1) EYVL L 271, 24.10.2000, s. 4.
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oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten noudattamisen laiminlyönnistä. Seuraamuksista olisi säädettävä
sekä luonnollisten henkilöiden että oikeushenkilöiden
osalta. Koska monimutkaisissa rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevissa järjestelyissä on usein
osallisina oikeushenkilöitä, seuraamukset olisi mukautettava oikeushenkilön harjoittaman toiminnan perusteella.

(42)

Luonnollisten henkilöiden, jotka harjoittavat jotain
2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettua toimintaa oikeushenkilön rakenteen puitteissa mutta itsenäiseltä pohjalta, olisi oltava itsenäisesti
vastuussa tämän direktiivin noudattamisesta, lukuun
ottamatta 35 artiklaa.

(43)

Tässä direktiivissä säädettyjen sääntöjen teknisten näkökohtien selventäminen voi olla tarpeen direktiivin tehokkaan ja riittävän johdonmukaisen täytäntöönpanon
varmistamiseksi, kun otetaan huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset rahoitusvälineet, ammatit ja riskit ja
tekninen kehitys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen
torjunnassa. Komissiolle olisi näin ollen annettava toimivalta hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä, kuten laatia
arviointiperusteet sellaisten tilanteiden määrittelemiseksi,
joissa rahanpesun riski on pieni tai suuri taikka joissa
yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus riittää tai tehostettu tuntemisvelvollisuus on tarpeen, edellyttäen että
näillä toimenpiteillä ei muuteta direktiivin olennaisilta
osiltaan ja että komissio toimii direktiivissä asetettujen
periaatteiden mukaisesti ja kuultuaan ensin rahanpesun
ja terrorismin rahoituksen vastaista komiteaa.

(44)

Tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet olisi vahvistettava menettelystä komissiolle siirrettyä
täytäntöönpanovaltaa
käytettäessä
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen
1999/468/EY (2) mukaisesti. Tämän vuoksi olisi perustettava uusi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen
vastainen
komitea,
jolla
korvataan
direktiivin
91/308/ETY nojalla perustettu rahanpesun vastainen
yhteyskomitea.

(45)

Koska direktiiviin 91/308/ETY on tarpeen tehdä erittäin
tuntuvia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi kumottava.

(46)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
direktiivin tavoitetta eli rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoittamiseen, vaan se voidaan toiminnan laajuuden tai vaikutusten takia toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä
sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Tämän direktiivin mukaisia täytäntöönpanovaltuuksia
käyttäessään komission olisi noudatettava seuraavia periaatteita: olisi toimittava erittäin avoimesti ja kuultava
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia laitoksia ja henkilöitä sekä Euroopan parlamenttia ja neuvostoa; olisi
varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset voivat
huolehtia sääntöjen yhdenmukaisesta noudattamisesta;
olisi varmistettava, että täytäntöönpanotoimista tämän
direktiivin soveltamisalaan kuuluville laitoksille ja henkilöille pitkällä aikavälillä aiheutuvat kustannukset ja hyöty
ovat tasapainossa; olisi riittävän joustavasti sovellettava
täytäntöönpanotoimia riskialttiuteen perustuvan lähestymistavan mukaisesti; olisi varmistettava johdonmukaisuus muun tämän alan yhteisön lainsäädännön kanssa;
olisi suojeltava yhteisöä, sen jäsenvaltioita ja niiden
kansalaisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen seurauksilta.

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja
otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Mitään tässä direktiivissä ei pitäisi tulkita tai panna täytäntöön Euroopan
ihmisoikeussopimuksen vastaisella tavalla,
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sena siitä, että kyseiset varat on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;
c) varojen hankkiminen, hallussa pitäminen tai käyttö tietoisena niiden vastaanottohetkellä siitä, että ne on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen toimintaan;
d) mihin tahansa edellä olevissa alakohdissa tarkoitettuun
toimintaan osallistuminen tai sellaista toimintaa koskeva
yhteenliittyminen, yritys ja avunanto, yllytys, suosiminen ja
neuvominen.
3. Rahanpesun on katsottava olevan kyseessä silloinkin, kun
pesun kohteena olevat varat ovat saaneet alkunsa toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella suoritetuista toimista.

4. Tässä direktiivissä ”terrorismin rahoituksella” tarkoitetaan
varojen antamista tai keräämistä eri tavoin suoraan tai välillisesti, kun sen tarkoituksena on tai kun se tapahtuu tietoisena
siitä, että varat käytetään kokonaan tai osittain terrorismin
torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston
puitepäätöksen 2002/475/YOS (1) 1—4 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin.

5. Tietoisuus, tahallisuus tai tarkoitus, jota 2 ja 4 kohdassa
mainittujen toimien tunnusmerkistössä edellytetään, voidaan
todeta objektiivisten tosiseikkojen perusteella.

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

2 artikla

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1.

Tätä direktiiviä sovelletaan

1) luottolaitoksiin;

1 artikla

1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen kielletään.

2) rahoituslaitoksiin;
3) seuraaviin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin
näiden harjoittaessa ammattitoimintaa:

2.
Tässä direktiivissä rahanpesuna pidetään
toimintaa, jos sitä harjoitetaan tahallisesti:

seuraavaa

a) varojen muuntaminen tai siirtäminen tietoisena siitä, että ne
on saatu rikollisesta toiminnasta tai osallisuudesta tällaiseen
toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää niiden laiton
alkuperä tai auttaa tällaisen toiminnan harjoittamiseen osallistuvaa henkilöä välttämään toimintansa oikeudellisia seuraamuksia;
b) varojen todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin, niistä
määräämisen, liikkeiden taikka niiden todellisen omistajan
tai niitä koskevien oikeuksien salaaminen tai peittely tietoi(1) EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3.

a) tilintarkastajat, ulkopuoliset kirjanpitäjät ja veroneuvojat;
b) notaarit ja muut itsenäiset lakimiesammattien harjoittajat, kun nämä joko toimivat asiakkaansa puolesta tai
lukuun liiketoimissa tai kiinteistökaupoissa tai osallistuvat asiakkaansa puolesta seuraavien liiketoimien suunnitteluun tai toteuttamiseen:
i) kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostaminen ja
myynti,
ii) asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai muiden
varojen hoitaminen,
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iii) pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaaminen tai
hoitaminen,
iv) yhtiöiden perustamista, toimintaa tai hallinnointia
varten tarvittavien varojen järjestely,
v) huolto-omaisuuksien (trusts), yhtiöiden tai vastaavien
järjestelyjen perustaminen, johtaminen tai niiden
toiminnasta vastaaminen;
c) huolto-omaisuuksille (trusts) tai yrityksille tarkoitettujen
palvelujen tuottajat, jotka eivät kuulu a tai b alakohdan
soveltamisalaan;
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direktiivin 2004/39/EY (3) 4 artiklan 1 kohdan 1
alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä;
d) yhteissijoitusyritystä, joka pitää osuuksiaan tai osakkeitaan kaupan;
e) vakuutusedustuksesta 9 päivänä joulukuuta 2002
annetun direktiivin 2002/92/EY (4) 2 artiklan 5 kohdassa
määriteltyä vakuutusedustajaa, lukuun ottamatta
kyseisen direktiivin 2 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja
vakuutusedustajia, kun nämä tarjoavat henkivakuutuspalveluja ja muita sijoituspalveluja;

d) kiinteistönvälittäjät;
e) muut luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka
myyvät tavaroita tai tarjoavat palveluja, silloin, kun
maksu suoritetaan käteisenä ja rahamäärä on vähintään
15 000 euroa riippumatta siitä, suoritetaanko liiketoimi
yhdellä kertaa tai useina erillisinä suorituksina, jotka
vaikuttavat olevan yhteydessä toisiinsa;
f) kasinot.
2.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei
sovelleta oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka
harjoittavat rahoitustoimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti
siten, että rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski on
pieni.

3 artikla
Tässä direktiivissä tarkoitetaan
1) ”luottolaitoksella” luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/12/EY (1) 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määriteltyjä luottolaitoksia, mukaan lukien kyseisen
direktiivin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut sellaisten luottolaitosten yhteisössä sijaitsevat sivukonttorit, joiden kotipaikka on yhteisön alueella tai sen ulkopuolella;
2) ”rahoituslaitoksella”
a) yritystä, joka ei ole luottolaitos ja jonka pääasiallisena
toimintana on yhden tai useamman direktiivin
2000/12/EY liitteessä I olevan luettelon 2—12 ja
14 kohtaan sisältyvän toiminnan harjoittaminen, mukaan lukien valuutanvaihtotoimistojen ja maksunsiirtotoimistojen toiminta;
b) vakuutusyritystä, joka on saanut toimiluvan henkivakuutuksesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/83/EY (2) mukaisesti, siltä osin kuin se harjoittaa
kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa;
c) rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta
2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
(1) EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/1/EY (EUVL L 79,
24.3.2005, s. 9).
2
( ) EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 2005/1/EY.
(3) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
(4) EUVL L 9, 15.1.2003, s. 3.

f) sellaisten edellä a — e alakohdissa tarkoitettujen rahoituslaitosten yhteisön alueella sijaitsevia sivukonttoreita,
joiden kotipaikka on yhteisön alueella tai sen ulkopuolella;
3) ”varoilla” kaikenlaista varallisuutta kuten esineitä tai aineettomia oikeuksia, irtainta tai kiinteää omaisuutta sekä
kaikenmuotoisia oikeudellisia todistuksia ja asiakirjoja,
myös sähköisiä tai digitaalisia, jotka ovat osoituksena
tällaisten varojen omistuksesta tai osuudesta niihin;
4) ”rikollisella toiminnalla” kaikenlaista rikollista osallistumista vakavan rikoksen suorittamiseen;
5) ”vakavalla rikoksella” tarkoitetaan ainakin
a) puitepäätöksen 2002/475/YOS 1—4 artiklassa määriteltyjä tekoja,
b) huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta
kauppaa vastaan vuonna 1988 tehdyn Yhdistyneiden
Kansakuntien yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen a
kohdassa määriteltyjä rikoksia,
c) rikollisjärjestöön osallistumisen kriminalisoinnista Euroopan unionin jäsenvaltioissa 21 päivänä joulukuuta
1998 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan
98/733/YOS (5) 1 artiklassa määriteltyä rikollisjärjestöjen toimintaa,
d) Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta
tehdyn yleissopimuksen (6) 1 artiklan 1 kohdassa ja
2 artiklassa tarkoitettuja petoksia, ainakin törkeitä
petoksia,
e) lahjontaa,
f) kaikkia rikoksia, joista voi enimmillään seurata yli
yhden vuoden pituinen vankeusrangaistus tai vapaudenrajoituksen käsittävä turvaamistoimenpide, tai niiden
valtioiden osalta, joiden oikeusjärjestelmässä on
rikosten osalta vähimmäiskynnys, kaikkia rikoksia,
joista voi vähimmillään seurata yli kuuden kuukauden
pituinen vankeusrangaistus tai vapaudenrajoituksen
käsittävä turvaamistoimenpide;
(5) EYVL L 351, 29.12.1998, s. 1.
(6) EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.
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6) ”todellisella omistajalla ja edunsaajalla” yhtä tai useampaa
luonnollista henkilöä, joka omistaa asiakkaan ja/tai luonnollisen henkilön tai jonka määräysvallassa se asiakas ja/tai
luonnollinen henkilö viime kädessä on, jonka lukuun liiketoimi toteutetaan tai toimintaa harjoitetaan. Todellisella
omistajalla ja edunsaajalla tarkoitetaan ainakin
a) yhteisöjen osalta
i) yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka
omistaa oikeussubjektin tai jonka määräysvallassa
oikeussubjekti on viime kädessä siten, että luonnollinen henkilö omistaa tai sen määräysvallassa on
suoraan tai välillisesti riittävä prosentuaalinen osuus
sellaisen oikeussubjektin osakkeista tai äänioikeuksista, haltijaosakkeet mukaan lukien, kun kyseessä ei
ole säännellyillä markkinoilla noteerattu yhtiö, joka
kuuluu yhteisön lainsäädännön mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan. Tämän perusteen täyttymiseksi pidetään riittävänä 25 prosentin osuutta sekä
yhtä osaketta,
ii) yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka
muuten käyttää määräysvaltaa oikeussubjektin johtamisessa;
b) sellaisten oikeussubjektien, esimerkiksi säätiöiden ja
oikeudellisten järjestelyjen kuten huolto-omaisuuksien
(trusts) osalta, jotka hallinnoivat ja jakavat varoja
i) jos tulevat edunsaajat on jo määritelty, yhtä tai
useampaa luonnollista henkilöä, joka omistaa
vähintään 25 prosenttia oikeudellisen järjestelyn tai
oikeussubjektin omaisuudesta,
ii) jos oikeudellisen järjestelyn tai oikeussubjektin
edunsaajia ei ole vielä määritelty, niitä henkilöryhmiä, joiden pääasiasiallista etua silmällä pitäen
oikeudellinen järjestely tai oikeussubjekti on perustettu tai toimii,
iii) yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä, joka
käyttää vähintään 25 prosentin määräysvaltaa
oikeudellisen järjestelyn tai oikeussubjektin omaisuuteen;
7) ”huolto-omaisuus- (trust) ja yrityspalvelujen tuottajalla”
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka liiketoimintanaan tarjoaa kolmansille osapuolille jotakin seuraavista
palveluista:

25.11.2005

c) kotipaikan, yritys- tai postiosoitteen taikka hallinnollisen osoitteen taikka muiden vastaavien palvelujen
tarjoaminen yhtiölle, henkilöyhtiölle tai muulle
oikeushenkilölle tai oikeudelliselle järjestelylle,
d) toimiminen tai toisen henkilön järjestäminen toimimaan nimenomaisesti luodun huolto-omaisuuden
(trust) tai oikeusmuodoltaan vastaavan oikeudellisen
järjestelyn omaisuudenhoitajana,
e) toimiminen tai toisen henkilön järjestäminen toimimaan nimellisenä osakkeenomistajana toisen henkilön
puolesta, kun kyseessä ei ole säännellyillä markkinoilla
noteerattu yhtiö, joka kuuluu yhteisön lainsäädännön
mukaisen tiedonantovelvollisuuden tai vastaavien
kansainvälisten sääntöjen soveltamisalaan;
8) ”poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä” luonnollisia
henkilöitä, jotka toimivat tai ovat aikaisemmin toimineet
merkittävässä julkisessa tehtävässä, ja tällaisten henkilöiden
perheenjäseniä tai henkilöitä, joiden tiedetään olevan
heidän läheisiä yhtiökumppaneitaan;
9) ”liikesuhteella” liiketoiminnallista, ammatillista tai kaupallista suhdetta, joka on yhteydessä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden ammatilliseen
toimintaan ja jonka otaksutaan yhteydenottohetkellä
olevan pysyvä;
10) ”pöytälaatikkopankilla”
luottolaitosta
tai
vastaavaa
toimintaa harjoittavaa laitosta, joka on perustettu sellaisella
lainkäyttöalueella, jossa sillä ei ole fyysistä toimipaikkaa
eikä todellista johtoa, ja joka ei ole sidoksissa säänneltyyn
rahoitusryhmittymään.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin
säännökset ulotetaan kokonaan tai osittain koskemaan sellaisia
ammatteja ja yrityksiä, joissa ei ole kyse 2 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuista laitoksista ja henkilöistä mutta joissa harjoitettava
toiminta on erityisesti omiaan käytettäväksi rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoittamiseen.

2. Jos jäsenvaltio päättää ulottaa tämän direktiivin säännökset koskemaan muita kuin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ammatteja ja yrityksiä, sen on ilmoitettava tästä komissiolle.

a) yhtiöiden tai muiden oikeushenkilöiden perustaminen,
5 artikla
b) toimiminen tai toisen henkilön järjestäminen toimimaan johtajana tai yhtiöoikeudellisesti vastuullisena
henkilönä (company secretary) yhtiössä, yhtiökumppanina henkilöyhtiössä tai vastaavassa asemassa muussa
oikeushenkilössä,

Jäsenvaltiot voivat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämiseksi antaa tai pitää voimassa ankarampia säännöksiä
tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.
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II LUKU

ASIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUS
1 JAKSO

Yleiset säännökset
6 artikla
Jäsenvaltioiden on kiellettävä luotto- ja rahoituslaitoksia ylläpitämästä anonyymejä tilejä tai anonyymejä haltijavastakirjoja.
Poiketen siitä, mitä 9 artiklan 6 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on huolehdittava kaikissa tapauksissa siitä, että olemassa
olevien anonyymien tilien tai anonyymien haltijavastakirjojen
omistajiin ja edunsaajiin ryhdytään mahdollisimman pian ja
aina ennen näiden tilien tai haltijavastakirjojen käyttöä soveltamaan asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä.

7 artikla
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden on sovellettava asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia
toimenpiteitä seuraavissa tapauksissa:
a) aloittaessaan liikesuhteen;
b) suorittaessaan yksittäisiä liiketoimia, kun erillisen liiketoimen tai ilmeisesti toisiinsa yhteydessä olevien toimien
rahamäärä on vähintään 15 000 euroa;
c) kun rahanpesua tai terrorismin rahoittamista on syytä
epäillä, sovellettavista poikkeuksista, vapautuksista tai
vähimmäismääristä riippumatta;
d) kun epäillään, että asiakkaasta aikaisemmin saadut tunnistamistiedot eivät ole oikeita tai riittäviä.

8 artikla
1.
Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden on sisällettävä seuraavaa:
a) asiakkaan tunnistaminen ja tämän henkilöllisyyden todentaminen luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin
olevien asiakirjojen tai tietojen perusteella;
b) tarvittaessa todellisen omistajan ja edunsaajan tunnistaminen
ja riskiin perustuvien ja riittävien toimenpiteiden toteuttaminen todellisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyyden
todentamiseksi siten, että tämän direktiivin soveltamisalaan
kuuluva laitos tai henkilö on vakuuttanut tietävänsä, kuka
on todellinen omistaja ja edunsaaja, mukaan luettuina
oikeushenkilöt, huolto-omaisuudet (trusts) ja vastaavat
oikeudelliset järjestelyt, ja toteuttaa riskiin perustuvia ja riittäviä toimenpiteitä asiakkaan omistus- ja määräysvaltarakenteen ymmärtämiseksi;
c) tietojen hankkiminen liikesuhteen tarkoituksesta ja laadusta;
d) liikesuhteen jatkuvan seurannan toteuttaminen, mukaan
lukien liiketoimien säännöllinen seuranta koko liikesuhteen
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ajan sen varmistamiseksi, että asiakkaan toiminta vastaa sitä
kokemusta ja tietoa, joka laitoksella tai henkilöllä on asiakkaasta, tämän liiketoiminnasta ja riskiprofiilista ja tarvittaessa varojen alkuperästä, sekä sen varmistaminen, että
hallussa olevat asiakirjat ja tiedot pidetään ajan tasalla.
2. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja
henkilöiden on sovellettava kaikkia 1 kohdassa esitettyjä asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia vaatimuksia, mutta
laitokset ja henkilöt voivat määritellä näiden toimenpiteiden
laajuuden sillä perusteella, kuinka suuri riski asiakkaaseen, liikesuhteeseen, tuotteeseen tai liiketoimeen liittyy. Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja henkilöiden on
voitava osoittaa 37 artiklassa mainituille toimivaltaisille viranomaisille samoin kuin itsesääntelyelimille, että toimenpiteet
ovat riittävän laajoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
riskeihin nähden.

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että asiakkaan ja todellisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyys todennetaan ennen
liikesuhteen aloittamista tai liiketoimen suorittamista.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat sallia, että asiakkaan ja todellisen omistajan ja edunsaajan
henkilöllisyyden todentaminen viedään päätökseen liikesuhdetta
luotaessa, jos se on tarpeen tavanomaisen liiketoiminnan
keskeytymisen välttämiseksi ja jos rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen riski on vähäinen. Näissä tapauksissa menettelyt on
toteutettava ensimmäisen yhteydenoton jälkeen niin pian kuin
se on käytännössä mahdollista.

3. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat sallia henkivakuutuksia koskevissa liiketoimissa, että
vakuutussopimuksen edunsaajan henkilöllisyys todennetaan
liikesuhteen aloittamisen jälkeen. Tässä tapauksessa henkilöllisyys on todennettava ennen korvausten maksamista tai viimeistään siinä vaiheessa, kun edunsaaja aikoo käyttää vakuutussopimuksen mukaisia oikeuksiaan.

4. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat sallia pankkitilin avaamisen edellyttäen, että sovelletaan
sopivia suojatoimia, joilla varmistetaan, että asiakas ei suorita
liiketoimia tai että hänen puolestaan ei suoriteta liiketoimia
ennen kuin on varmistettu että edellä mainittuja säännöksiä
noudatetaan täysimääräisesti.

5. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jos kyseessä
oleva laitos tai henkilö ei pysty noudattamaan 8 artiklan
1 kohdan a, b ja c alakohdan vaatimuksia, se ei saa pankkitilin
kautta suorittaa liiketoimia, ei saa aloittaa liikesuhdetta tai suorittaa liiketointa, vaan liikesuhde on lopetettava ja on harkittava
asiakkaasta ilmoittamista rahanpesun selvittelykeskukselle
22 artiklan mukaisesti.
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Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia soveltamaan edellistä alakohtaa
tilanteissa, joissa notaarit, itsenäiset lakimiesammatin harjoittajat, tilintarkastajat, ulkopuoliset kirjanpitäjät ja veroneuvojat
selvittävät asiakkaalleen tämän oikeudellista asemaa tai puolustavat tai edustavat kyseistä asiakasta oikeuskäsittelyssä tai sen
yhteydessä, oikeudenkäynnin aloittamista tai oikeudenkäynnin
välttämistä koskeva neuvonta mukaan luettuna.
6.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt soveltavat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia menettelyjä ei ainoastaan
uusiin asiakkaisiin vaan tarvittaessa myös olemassa oleviin
asiakkaisiin riskialttiuden perusteella.

25.11.2005

useammassa jäsenvaltiossa direktiivissä 2004/39/EY tarkoitetulla tavalla, ja kolmansien maiden julkisesti noteeratut
yhtiöt, joihin sovelletaan yhteisön lainsäädäntöä vastaavaa
tiedonantovelvollisuutta,

b) jäsenvaltioissa toimivien notaarien tai muiden itsenäisten
lakimiesammattien harjoittajien hoitamien asiakasvaratilien
todelliset omistajat ja edunsaajat sekä kolmansissa maissa
toimivien notaarien tai muiden itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien hoitamien asiakasvaratilien todelliset omistajat ja edunsaajat, silloin kun niihin sovelletaan kansainvälisten sääntöjen mukaisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia vaatimuksia ja näiden vaatimusten noudattamista valvotaan ja kun todellisen omistajan ja edunsaajan
henkilöllisyys on asiakasvaratilien tallettajalaitoksena
toimivan laitoksen saatavilla tämän pyynnöstä,

10 artikla
c) jäsenvaltion omiin viranomaisiin,
1.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kaikki kasinon
asiakkaat tunnistetaan ja asiakkaiden henkilöllisyys todennetaan, kun he ostavat tai vaihtavat pelimerkkejä vähintään 2 000
euron arvosta.
2.
Valtion valvonnassa olevien kasinojen katsotaan kuitenkin
noudattavan asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta johtuvia vaatimuksia, jos ne vaihdettavien pelimerkkien määrästä riippumatta
rekisteröivät asiakkaita koskevat tiedot, tunnistavat asiakkaat ja
todentavat näiden henkilöllisyyden asiakkaan saapuessa kasinolle tai ennen sitä.

2 JAKSO

Yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus

tai muuhun asiakkaaseen, johon liittyy alhainen rahanpesun tai
terrorismin rahoituksen riski ja joka täyttää 40 artiklan
1 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistetut tekniset arviointiperusteet.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa luetelluissa tapauksissa tämän
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden ja laitosten
on aina kerättävä riittävästi tietoja sen selvittämiseksi, täyttääkö
asiakas edellytykset kyseisissä kohdissa mainittuja poikkeuksia
varten.

4. Jäsenvaltioiden ja komission on ilmoitettava toisilleen ja
komissiolle tapauksista, joissa kolmas maa täyttää niiden näkemyksen mukaan 1 tai 2 kohdassa säädetyt edellytykset, tai
muista tapauksista, jotka täyttävät 40 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisesti vahvistetut tekniset arviointiperusteet.

11 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä 7 artiklan a, b ja d alakohdassa,
8 artiklassa sekä 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisissä
artikloissa esitetyt vaatimukset eivät koske tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvia laitoksia eikä henkilöitä, jos asiakas
on tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva luotto- tai rahoituslaitos tai henkilö taikka sellaisessa kolmannessa maassa sijaitseva luotto- tai rahoituslaitos tai sellaisessa kolmannessa maassa
asuva henkilö, jossa on säädetty tätä direktiiviä vastaavista
vaatimuksista ja jossa näiden vaatimusten noudattamista valvotaan.
2.
Poiketen siitä, mitä 7 artiklan a, b ja d alakohdassa,
8 artiklassa sekä 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat sallia, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat
laitokset ja henkilöt eivät sovella asiakkaan tuntemisvelvollisuutta seuraaviin asiakkaisiin:
a) julkisesti noteeratut yhtiöt, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla yhdessä tai

5. Poiketen siitä, mitä 7 artiklan a, b ja d alakohdassa,
8 artiklassa sekä 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat sallia, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat
laitokset ja henkilöt eivät sovella asiakkaan tuntemisvelvollisuutta seuraaviin tuotteisiin ja liiketoimiin:

a) henkivakuutussopimukset, jos vuosittainen vakuutusmaksu
on enintään 1 000 euroa tai jos yhdellä kerralla suoritettavan vakuutusmaksun määrä on enintään 2 500 euroa,

b) eläkevakuutussopimusjärjestelyt, jos näihin sopimuksiin ei
liity takaisinostolauseketta eikä niitä voida käyttää lainan
vakuutena,

c) eläke-etuuksia työntekijöille tarjoavat eläke-, eläkkeellesiirtymis- tai vastaavat järjestelyt, joiden maksut vähennetään
palkasta ja joiden säännöt eivät salli sitä, että jäsen siirtää
saamansa etuudet toiselle,
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d) Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/46/EY (1) 1 artiklan
3 kohdan b alakohdassa määritelty sähköinen raha, jos
sähköiseen välineeseen voi tallentaa enintään 150 euroa (jos
välinettä ei voida ladata uudelleen) tai jos liiketoimi on
rajattu 2 500 euroon kalenterivuodessa (jos väline voidaan
ladata uudelleen), lukuun ottamatta tapauksia, joissa direktiivin 2000/46/EY 3 artiklassa tarkoitettu haltija lunastaa
samana kalenterivuonna 1 000 euroa tai sitä suuremman
summan,
tai muuhun tuotteeseen tai liiketoimeen, johon liittyy alhainen
rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski ja joka täyttää
40 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti vahvistetut
tekniset arviointiperusteet.

12 artikla
Siinä tapauksessa, että komissio tekee 40 artiklan 4 kohdan
nojalla päätöksen, jäsenvaltioiden on kiellettävä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia laitoksia ja henkilöitä soveltamasta yksinkertaistettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta
kyseessä olevan kolmannen maan luotto- ja rahoituslaitoksiin
tai julkisesti noteerattuihin yhtiöihin tai muihin oikeussubjekteihin tilanteissa, jotka ovat 40 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
asetettujen teknisten arviointiperusteiden mukaisia.

3 JAKSO

Tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus
13 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt soveltavat riskialttiuden perusteella tehostettuja asiakkaan tuntemista koskevia
toimenpiteitä 7 ja 8 artiklassa sekä 9 artiklan 6 kohdassa
tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi tilanteissa, joissa rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski voi tilanteen luonteen
vuoksi olla suurempi, ja ainakin 2, 3 ja 4 alakohdassa säädetyissä tilanteissa sekä muissa tilanteissa, joissa rahanpesun tai
terrorismin rahoituksen riski on suuri ja joissa 40 artiklan
1 kohdan c alakohdan mukaisesti asetetut tekniset arviointiperusteet täyttyvät.
2.
Jos asiakas on etätunnistettu, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kyseiset laitokset ja henkilöt toteuttavat riittäviä
erityisiä toimenpiteitä suuremman riskin vuoksi esimerkiksi
soveltamalla yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä:
a) toimenpiteet, joilla varmistetaan, että asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan lisäasiakirjojen tai -tietojen avulla;
(1) EYVL L 275, 27.10.2000, s. 39.
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b) lisätoimenpiteet, joilla todennetaan tai varmennetaan toimitetut asiakirjat, tai vaaditaan tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan luotto- tai rahoituslaitoksen antamaa vahvistusta;
c) sen varmistaminen, että ensimmäinen liiketoimeen liittyvä
maksusuoritus maksetaan tililtä ja tilille, joka on avattu
asiakkaan nimiin luottolaitoksessa.
3. Rajatylittävissä kirjeenvaihtajapankkisuhteissa vastapuolena toimivien kolmansien maiden laitosten kanssa, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden luottolaitokset
a) keräävät riittävät tiedot vastapuolena toimivasta luotto- tai
rahoituslaitoksesta, jotta ne saisivat kattavan käsityksen
tämän liiketoiminnan luonteesta ja voisivat määrittää yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella laitoksen maineen
ja valvonnan laadun;
b) arvioivat vastapuolena toimivan luotto- tai rahoituslaitoksen
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistoimenpiteitä;
c) saavat ylemmän johdon hyväksynnän ennen uuden kirjeenvaihtajapankkisuhteen aloittamista;
d) vahvistavat asiakirjoin kullekin laitokselle kuuluvat tehtävät;
e) varmistavat payable through accounts -tilien osalta, että
vastapuolena toimiva luottolaitos on todentanut niiden
asiakkaiden henkilöllisyyden, jotka pääsevät suoraan käyttämään kirjeenvaihtajapankin tilejä, ja on noudattanut näiden
osalta jatkuvaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta ja että se
pystyy pyynnöstä toimittamaan asiakkaan tunnistamistiedot.
4. Toisessa jäsenvaltioissa tai kolmannessa maassa asuvien
poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden liiketoimien ja liikesuhteiden osalta jäsenvaltioiden on huolehdittava tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin laitoksiin ja henkilöihin liittyen,
että
a) kyseisillä laitoksilla ja henkilöillä on asianmukaiset riskiperusteiset menettelyt sen määrittelemiseksi, onko asiakas
poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö;
b) kyseillä laitoksilla ja henkilöillä on ylemmän johdon hyväksyntä liikesuhteiden aloittamiselle tällaisten asiakkaiden
kanssa;
c) kyseiset laitokset ja henkilöt toteuttavat riittävät toimenpiteet sellaisen varallisuuden ja sellaisten varojen alkuperän
selvittämiseksi, jotka liittyvät liikesuhteeseen tai liiketoimeen;
d) kyseiset laitokset ja henkilöt varmistavat liikesuhteen
jatkuvan tehostetun seurannan.
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5.
Jäsenvaltioiden on kiellettävä luottolaitoksia aloittamasta
tai jatkamasta kirjeenvaihtajapankkisuhteita pöytälaatikkopankin kanssa ja niiden on vaadittava, että luottolaitos ryhtyy
asianmukaisiin toimiin sen takaamiseksi, ettei se aloita tai jatka
kirjeenvaihtajapankkisuhteita sellaisten pankkien kanssa, joiden
tiedetään antavan pöytälaatikkopankkien käyttää tilejään.

6.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt kiinnittävät
erityistä huomiota rahanpesun tai terrorismin rahoituksen
uhkaan, joka voi syntyä anonymiteettiä edistävistä tuotteista tai
liiketoimista, ja toteuttavat tarvittaessa toimenpiteitä estääkseen
niiden käytön rahanpesuoperaatioissa tai terrorismin rahoitusoperaatioissa.

4 JAKSO

Kolmansien osapuolien suorittamat toimenpiteet

25.11.2005

mistot 14 artiklan mukaisesti tunnustavat ja hyväksyvät
8 artiklan 1 kohdan a — c alakohdassa säädettyjen sellaisten
asiakkaan tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi suoritettavien
menettelyjen tuloksen, jotka on tämän direktiivin mukaisesti
toisessa jäsenvaltiossa suorittanut samantyyppinen laitos ja
jotka vastaavat 16 ja 18 artiklassa asetettuja vaatimuksia, vaikka
näiden vaatimusten perustana olevat asiakirjat tai tiedot eroavat
siinä jäsenvaltiossa vaadituista, johon asiakas ohjataan.

3. Tapauksissa, joissa jäsenvaltio sallii, että sen alueella sijaitsevia 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a — c alakohdassa
tarkoitettuja henkilöitä käytetään kolmansina osapuolina kotimaassa, jäsenvaltion on joka tapauksessa sallittava, että nämä
henkilöt 14 artiklan mukaisesti tunnustavat ja hyväksyvät
8 artiklan 1 kohdan a — c alakohdassa säädettyjen sellaisten
asiakkaan tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi suoritettavien
menettelyjen tuloksen, jotka on tämän direktiivin mukaisesti
suorittanut 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a — c alakohdassa
tarkoitettu henkilö toisessa jäsenvaltiossa ja jotka vastaavat 16
ja 18 artiklassa asetettuja vaatimuksia, vaikka näiden vaatimusten perustana olevat asiakirjat tai tiedot eroavat siinä jäsenvaltiossa vaadituista, johon asiakas ohjataan.

14 artikla
16 artikla
Jäsenvaltiot voivat sallia, että laitokset ja henkilöt, joihin tätä
direktiiviä sovelletaan, valtuuttavat kolmannen osapuolen suorittamaan 8 artiklan 1 kohdan a — c alakohdassa säädetyt
toimenpiteet. Lopullinen vastuu 8 artiklan 1 kohdan a —
c alakohdassa säädettyjen toimenpiteiden suorittamisesta säilyy
kuitenkin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla laitoksella tai henkilöllä, joka on valtuuttanut kolmannen osapuolen
suorittamaan toimenpiteet.

1. Tässä jaksossa ”kolmansilla osapuolilla” tarkoitetaan
2 artiklassa lueteltuja laitoksia ja henkilöitä tai vastaavia
kolmannessa maassa sijaitsevia laitoksia ja henkilöitä, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) niitä koskee pakollinen kirjaaminen laissa tunnustettuun
ammatinharjoittajien rekisteriin;

15 artikla

1.
Tapauksissa, joissa jäsenvaltio sallii, että sen alueella sijaitsevia 2 artiklan 1 kohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitettuja
luotto- ja rahoituslaitoksia käytetään kolmansina osapuolina
kotimaassa, on kyseisen jäsenvaltion sallittava kaikissa tapauksissa, että sen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut laitokset ja
henkilöt 14 artiklan mukaisesti tunnustavat ja hyväksyvät
8 artiklan 1 kohdan a — c alakohdassa säädettyjen sellaisten
asiakkaan tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi suoritettavien
menettelyjen tuloksen, jotka on tämän direktiivin mukaisesti
toisessa jäsenvaltiossa suorittanut 2 artiklan 1 kohdan 1 tai 2
alakohdassa tarkoitettu laitos, lukuun ottamatta valuutanvaihtotoimistoja ja maksunsiirtotoimistoja, ja jotka vastaavat 16 ja
18 artiklassa asetettuja vaatimuksia, vaikka näiden vaatimusten
perustana olevat asiakirjat tai tiedot eroavat siinä jäsenvaltiossa
vaadituista, johon asiakas ohjataan.

2.
Tapauksissa, joissa jäsenvaltio sallii, että sen alueella sijaitsevia 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja valuutanvaihtotoimistoja ja maksunsiirtotoimistoja käytetään kolmansina osapuolina kotimaassa, jäsenvaltion on joka tapauksessa
sallittava, että nämä valuutanvaihtotoimistot ja maksunsiirtotoi-

b) laitokset ja henkilöt noudattavat tämän direktiivin mukaisia
tai vastaavia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta sekä tietojen
säilyttämistä koskevia vaatimuksia, ja tämän direktiivin
noudattamista valvotaan V luvun 2 jakson mukaisesti, tai
laitokset ja henkilöt ovat sijoittautuneet kolmanteen
valtioon, jonka asettamat vaatimukset vastaavat tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle
tapauksista, joissa kolmas maa niiden näkemyksen mukaan
täyttää 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset.

17 artikla

Kun komissio tekee päätöksen 40 artiklan 4 kohdan nojalla,
jäsenvaltioiden on kiellettävä tämän direktiivin soveltamisalaan
kuuluvia laitoksia ja henkilöitä jättämästä 8 artiklan 1 kohdan a
— c alakohdan mukaisten vaatimusten täyttämisen kyseiseen
kolmanteen maahan sijoittautuneiden kolmansien osapuolien
tehtäväksi.
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18 artikla

22 artikla

1.
Kolmansien osapuolten on annettava 8 artiklan 1 kohdan
a — c alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaan pyydetyt
tiedot viipymättä sellaisen tämän direktiivin soveltamisalaan
kuuluvan laitoksen tai henkilön käyttöön, johon tai jonka
luokse asiakas ohjataan.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt sekä tarvittaessa niiden
johtajat ja työntekijät tekevät yhteistyötä selvittelykeskuksen
kanssa ja

2.
Kolmannen osapuolen on pyynnöstä viipymättä toimitettava tarvittavat jäljennökset asiakkaan tai todellisen omistajan ja
edunsaajan tunnistamista ja henkilöllisyyden todentamista
koskevista tiedoista sekä muista näiden henkilöllisyyttä koskevista asiakirjoista sille tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalle laitokselle tai henkilölle, johon tai jonka luokse asiakas
ohjataan.

19 artikla
Tämän jakson säännöksiä ei sovelleta ulkoistamiseen eikä asiamiessuhteisiin, kun ulkoistamispalvelun tarjoajan tai asiamiehen
voidaan sopimussuhteen perusteella katsoa olevan osa laitosta
tai henkilöä, johon tätä direktiiviä sovelletaan.

a) ilmoittavat oma-aloitteisesti viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle kun ne saavat tietoonsa tai epäilevät tai kun
on perusteltua syytä epäillä, että rahanpesua tai terrorismin
rahoitusta toteutetaan tai on toteutettu tai yritetään
toteuttaa;
b) toimittavat viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle sen
pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sen
jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle, johon tiedot
toimittava laitos tai henkilö on sijoittautunut. Tietojen toimittamisesta vastaa yleensä 34 artiklassa säädettyjen menettelyjen
mukaisesti nimitettävä henkilö tai henkilöt.

23 artikla
III LUKU
ILMOITUSVELVOLLISUUS
1 JAKSO

Yleiset säännökset
20 artikla
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt tutkivat erityisen huolellisesti kaikki toimet, joiden luonteen vuoksi ne pitävät erityisen
todennäköisenä sitä, että kyseiset toimet liittyvät rahanpesuun
tai terrorismin rahoitukseen; erityisesti on tutkittava monimutkaiset tai poikkeuksellisen suuret liiketoimet sekä kaikki epätavalliset liiketoimet, joilla ei ole selvää taloudellista tai ilmeisen
laillista tarkoitusta.

21 artikla
1.
Jäsenvaltion on perustettava rahanpesun selvittelykeskus,
jotta rahanpesua ja terrorismin rahoitusta voidaan torjua tehokkaasti.
2.
Kyseisen selvittelykeskuksen on oltava kansallinen keskusyksikkö. Selvittelykeskuksen tehtävänä on vastaanottaa (ja,
siinä määrin kuin on sallittua, pyytää), analysoida ja levittää
toimivaltaisille viranomaisille taloudellisia tietoja, jotka liittyvät
mahdolliseen rahanpesuun tai mahdolliseen terrorismin rahoitukseen taikka joiden antamista edellytetään kansallisessa lainsäädännössä tai muissa säännöksissä. Sille on annettava riittävät
resurssit tehtäviensä hoitamiseksi.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksella on käytettävissään suoraan tai välillisesti ja riittävän nopeasti sellaiset rahoitukselliset, hallinnolliset ja lainvalvontaa koskevat tiedot, joita se tarvitsee toimintansa asianmukaiseen hoitamiseen.

1. Poiketen siitä, mitä 22 artiklan 1 kohdassa säädetään,
jäsenvaltiot voivat 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a ja
b alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta nimetä kyseisen
alan soveliaan itsesääntelyelimen viranomaiseksi, jolle tiedot
ensisijaisesti toimitetaan rahanpesun selvittelykeskuksen sijaan.
Näissä tapauksissa nimetyn itsesääntelyelimen on toimitettava
tiedot rahanpesun selvittelykeskukselle viipymättä ja alkuperäisessä muodossaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan
soveltamista.
2. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia soveltamaan 22 artiklan
1 kohdassa säädettyjä velvollisuuksia notaareihin, itsenäisiin
lakimiesammatin harjoittajiin, tilintarkastajiin, ulkopuolisiin
kirjanpitäjiin eikä veroneuvojiin niiden tietojen osalta, joita
nämä ovat saaneet joltakin asiakkaaltaan tai jostakin asiakkaastaan selvittäessään asiakkaalleen tämän oikeudellista asemaa tai
puolustaessaan tai edustaessaan kyseistä asiakasta oikeuskäsittelyssä tai sen yhteydessä mukaan luettuna oikeudenkäynnin
aloittamista tai oikeudenkäynnin välttämistä koskeva neuvonta,
riippumatta siitä saadaanko tai hankitaanko tällaiset tiedot
ennen tällaista käsittelyä, sen aikana tai sen jälkeen.

24 artikla
1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt eivät toteuta liiketoimia, joiden ne tietävät tai epäilevät liittyvän rahanpesuun tai
terrorismin rahoitukseen, ennen kuin ne ovat saaneet päätökseen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset tarvittavat
toimet. Jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti voidaan antaa
ohjeita olla suorittamatta tällaisia liiketoimia.
2. Jos tällaisen liiketoimen epäillään liittyvän rahanpesuun
tai terrorismin rahoitukseen ja jos sen toteuttamatta jättäminen
tällä tavoin on mahdotonta tai todennäköisesti vaikeuttaisi
yrityksiä jäljittää epäillyn rahanpesujärjestelyn tai terrorismin
rahoitusjärjestelyn edunsaajia, kyseisten laitosten ja henkilöiden
on ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle asiasta viipymättä liiketoimen jälkeen.
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25 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 37 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset toimittavat tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvia laitoksia ja henkilöitä koskevien
tarkastusten yhteydessä tai muulla tavoin mahdollisesti selville
saamansa tiedot, jotka saattavat liittyä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, viipymättä rahanpesun selvittelykeskukselle.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainsäädännön
nojalla toimivaltaiset pörssi-, valuutta- ja rahoitusjohdannaismarkkinoiden valvontaelimet ilmoittavat rahanpesun selvittelykeskukselle selville saamansa tiedot, jotka saattavat liittyä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

26 artikla
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan laitoksen tai
henkilön taikka niiden työntekijän tai johtajan 22 artiklan
1 kohdan ja 23 artiklan mukaisessa vilpittömässä mielessä
tekemä ilmoitus 22 ja 23 artiklassa tarkoitetuista tiedoista ei
merkitse sopimukseen eikä lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin
määräyksiin perustuvan tietojen ilmaisemista koskevan rajoituksen rikkomista, eikä laitosta tai henkilöä taikka niiden
johtajia tai työntekijöitä voida asettaa minkäänlaiseen vastuuseen tällä perusteella.

27 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
suojellakseen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien
laitosten tai henkilöiden työntekijöitä, jotka ilmoittavat rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevista epäilyistä joko sisäisesti tai rahanpesun selvittelykeskukselle, uhkilta tai vihamielisiltä teoilta.
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sille, itsesääntelyelimet mukaan luettuina, tai tietojen ilmaisemista lainvalvontatarkoituksiin.

3. Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei estä tietojen ilmaisemista jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden niiden laitosten
kesken, jotka kuuluvat samaan ryhmään finanssiryhmittymään
kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY (1)
2 artiklan 12 kohdan määritelmän mukaisesti, edellyttäen, että
ne täyttävät 11 artiklan 1 kohdassa asetetut edellytykset.

4. Edellä 1 kohdassa säädetty kielto ei estä tietojen ilmaisemista 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettujen jäsenvaltioiden henkilöiden tai tässä direktiivissä
säädettyjä vaatimuksia vastaavia vaatimuksia asettavien kolmansien maiden henkilöiden välillä, jotka harjoittavat ammattitoimintaa joko työntekijöinä tai muussa asemassa saman oikeussubjektin tai verkoston sisällä. Verkostolla tarkoitetaan tässä
artiklassa laajempaa rakennetta, johon henkilö kuuluu ja joka
on yhteisen omistuksen, johdon tai valvonnan alaisena.

5. Kun kyse on 2 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohdassa sekä
3 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista laitoksista tai
henkilöistä tapauksissa, jotka liittyvät samaan asiakkaaseen ja
sellaiseen samaan liiketoimeen, jossa on osallisena kaksi tai
useampia laitoksia tai henkilöitä, 1 kohdassa säädetty kielto ei
estä tietojen ilmaisemista asiaankuuluvien laitosten tai henkilöiden välillä edellyttäen, että ne sijaitsevat jäsenvaltiossa tai sellaisessa kolmannessa maassa, joka on asettanut tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia vastaavia vaatimuksia ja että ne
kuuluvat samaan ammattiryhmään ja niitä koskevat vastaavat
salassapitovelvollisuutta ja henkilötietojen suojaa koskevat
velvollisuudet. Vaihdettuja tietoja saa käyttää vain rahanpesun
ja terrorismin rahoituksen ehkäisemistä varten.

6. Se, että 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a ja
b alakohdassa tarkoitetut henkilöt pyrkivät saamaan asiakkaan
luopumaan osallistumisesta laittomaan toimintaan, ei merkitse
ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua tietojen ilmaisemista.

2 JAKSO

Tietojen ilmaisemisen kieltäminen

7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle
tapauksista, joissa ne katsovat, että kolmas maa täyttää 3, 4 tai
5 kohdassa määritellyt edellytykset.

28 artikla
1.
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja
henkilöt taika niiden johtajat tai työntekijät eivät saa ilmaista
kyseiselle asiakkaalle tai kolmannelle henkilölle, että rahanpesun selvittelykeskukselle on toimitettu tietoja 22 ja 23 artiklan
mukaisesti tai että rahanpesua tai terrorismin rahoitusta tutkitaan tai saatetaan tutkia.
2.
Edellä 1 kohdassa mainittu kielto ei koske tietojen ilmaisemista 37 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomai(1) EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1.

29 artikla

Siinä tapauksessa, että komissio tekee 40 artiklan 4 kohdan
nojalla päätöksen, jäsenvaltioiden on kiellettävä tietojen ilmaiseminen tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten ja
henkilöiden sekä asianomaisen kolmannen maan laitosten ja
henkilöiden välillä.
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IV LUKU

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA TILASTOTIEDOT

30 artikla
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avulla ne pystyvät viipymättä tyhjentävästi vastaamaan rahanpesun selvittelykeskuksen tai muun niiden kansallisen lainsäädännön mukaisen viranomaisen esittämään tiedusteluun siitä,
onko luotto- tai rahoituslaitos parhaillaan tai onko se viiden
viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut liikesuhteessa tiettyyn
luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön ja mikä on liikesuhteen luonne.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt säilyttävät seuraavat
asiakirjat ja tiedot, jotta rahanpesun selvittelykeskus tai muut
kansallisen lainsäädännön mukaiset toimivaltaiset viranomaiset
voivat käyttää niitä mahdollista rahanpesua tai terrorismin
rahoitusta koskevissa tutkimuksissa tai analyyseissa:

33 artikla

a) asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien menettelyjen
osalta jäljennökset tai viitetiedot vaadituista asiakirjoista
ainakin viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä;

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne pystyvät tarkastelemaan rahanpesun tai terrorismin rahoituksen torjunnassa
käytettävien järjestelmiensä tehokkuutta ylläpitämällä kattavia
tilastoja kyseisten järjestelmien tehokkuuteen vaikuttavista
seikoista.

b) liikesuhteiden ja -toimien osalta alkuperäisistä asiakirjoista
tai niiden sellaisista jäljennöksistä, joita sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti voidaan käyttää todisteina
oikeudenkäynnissä, muodostuvat asiakirja-aineistot vähintään viiden vuoden ajan liiketoimien suorittamisesta tai liikesuhteen päättymisestä.

31 artikla

2. Kyseisiin tilastoihin on sisällyttävä vähintään tiedot rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen
ilmoitusten lukumäärästä ja kyseisten ilmoitusten seurannasta
sekä vuotuiset tiedot tutkittujen tapausten, syytteeseen asetettujen henkilöiden ja rahanpesua tai terrorismin rahoitusta
koskevista rikoksista tuomittujen henkilöiden lukumäärästä
sekä siitä, kuinka paljon omaisuutta on jäädytetty, takavarikoitu
tai tuomittu menetetyksi.

1.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat luotto- ja rahoituslaitokset toteuttavat
tapauksen mukaan kolmansissa maissa sijaitsevissa sivuliikkeissään ja tytäryhtiöissä, joista laitokset omistavat enemmistön,
toimenpiteitä, jotka vähintään vastaavat tämän direktiivin
mukaista asiakkaan tuntemisvelvollisuutta ja tietojen säilyttämistä koskevaa velvollisuutta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden tilastokertomuksista julkaistaan konsolidoitu versio.

Jos kolmannen maan lainsäädännössä ei sallita tällaisten vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteidentoteuttamista, jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kyseessä olevat luotto- ja rahoituslaitokset ilmoittavat asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaisille
viranomaisille.

TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

2.
Jäsenvaltioiden ja komission on ilmoitettava toisilleen
tapauksista, joissa kolmannen maan lainsäädännössä ei sallita
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja joissa voitaisiin pyrkiä ratkaisuun koordinoidulla toiminnalla.
3.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että silloin kun kolmannen
maan lainsäädännössä ei sallita 1 kohdan ensimmäisessä
alakohdassa edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamista, luottoja rahoituslaitokset toteuttavat lisätoimia rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevan riskin torjumiseksi tehokkaasti.

32 artikla
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden alueella toimivilla
luotto- ja rahoituslaitoksilla on käytössä järjestelmiä, joiden

V LUKU

1 JAKSO

Sisäiset menettelyt, koulutus ja palaute
34 artikla
1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt soveltavat asianmukaisia ja sopivia asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, ilmoitusvelvollisuutta, tietojen säilyttämistä, sisäistä valvontaa, riskien
arviointia, riskinhallintaa, noudattamisen valvontaa ja tiedottamista koskevia käytänteitä ja menettelyjä, joilla estetään ja
ehkäistään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyviä
toimia.
2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat luotto- ja rahoituslaitokset ilmoittavat
asianmukaisista toimintatavoista ja menettelyistä tarvittaessa
kolmansissa maissa sijaitseville sivuliikkeille ja tytäryhtiöille,
joista laitokset omistavat enemmistön.
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35 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt varmistavat asianmukaisilla toimenpiteillä, että niiden palveluksessa olevat asianomaiset työntekijät ovat tietoisia tämän direktiivin perusteella
sovellettavista säännöksistä.
Näihin toimenpiteisiin on sisällyttävä se, että asianomaiset työntekijät osallistuvat jatkuvaan erityiskoulutukseen, joka auttaa
heitä tunnistamaan rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen
mahdollisesti liittyviä järjestelyjä ja jossa ohjeistetaan, miten
tällaisissa tapauksissa on toimittava.
Jos 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa lueteltuihin ammattiryhmiin kuuluva luonnollinen henkilö harjoittaa ammattitoimintaansa oikeushenkilön työntekijänä, tämän jakson velvoitteita
sovelletaan kyseiseen oikeushenkilöön eikä kyseiseen luonnolliseen henkilöön.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvilla laitoksilla ja henkilöillä on käytettävissään ajantasaista tietoa rahanpesijöiden tai terrorismin
rahoittajien menetelmistä sekä seikoista, joiden avulla epäilyttävät liiketoimet voidaan tunnistaa.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyistä rahanpesua tai terrorismin rahoitusta koskevista tapauksista laadittavien ilmoitusten vaikutuksesta ja seurannasta annetaan mahdollisuuksien mukaan oikea-aikaista palautetta.

2 JAKSO

Valvonta
36 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että valuutanvaihtotoimistoilla ja huolto-omaisuus- (trust) ja yrityspalvelujen tuottajilla
on oltava toimilupa tai niiden on oltava rekisteröityjä ja että
kasinoilla on oltava toimilupa, jotta ne voisivat harjoittaa liiketoimintaansa laillisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että
maksunsiirtotoimistoilla on oltava toimilupa tai niiden on
oltava rekisteröityjä, jotta ne voisivat harjoittaa liiketoimintaansa laillisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön
tulevaa lainsäädäntöä.
2.
Jäsenvaltioiden on vaadittava toimivaltaisia viranomaisia
kieltäytymään myöntämästä toimilupaa 1 kohdassa tarkoitetuille oikeussubjekteille tai rekisteröimästä niitä, jos kyseiset viranomaiset eivät pysty toteamaan, että kyseisten oikeussubjektien liiketoimintaa todellisuudessa tai tulevaisuudessa johtavat
henkilöt tai niiden todelliset omistajat ja edunsaajat ovat soveliaita ja luotettavia.

37 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on vaadittava toimivaltaisia viranomaisia
vähintään valvomaan tehokkaasti, että kaikki tämän direktiivin
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soveltamisalaan kuuluvat laitokset ja henkilöt noudattavat
tämän direktiivin vaatimuksia, ja toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet tämän varmistamiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät valtuudet, mukaan lukien valtuudet
vaatia esittämään kaikki aiheelliset tiedot noudattamisen valvomiseksi ja tarkastusten tekemiseksi, ja että niillä on riittävät
resurssit tehtäviensä hoitamiseksi.
3. Luotto- ja rahoituslaitoksien ja kasinoiden osalta toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava tehostetut valvontavaltuudet,
erityisesti mahdollisuus suorittaa tarkastuksia paikalla.
4. Edellä 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a — e alakohdassa
tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden
osalta jäsenvaltiot voivat sallia, että 1 kohdassa tarkoitetut
tehtävät suoritetaan riskialttiuden perusteella.
5. Edellä 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettujen henkilöiden osalta jäsenvaltiot voivat sallia, että
itsesääntelyelimet suorittavat 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä,
edellyttäen että ne täyttävät 2 kohdassa esitetyt vaatimukset.

3 JAKSO

Yhteistyö
38 artikla
Komissio antaa tarvittaessa apua helpottaakseen koordinointia,
mukaan lukien tietojen vaihto rahanpesun selvittelykeskusten
välillä yhteisössä.

4 JAKSO

Seuraamukset
39 artikla
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt
voidaan saattaa vastuuseen tämän direktiivin nojalla annettujen
kansallisten säännösten rikkomisesta. Säännösten rikkomisesta
määrättävien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia
ja varoittavia.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, että luotto- ja rahoituslaitoksille voidaan
määrätä aiheellisia hallinnollisia toimenpiteitä tai hallinnollisia
seuraamuksia, jos tämän direktiivin nojalla annettuja säännöksiä ei noudateta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset toimenpiteet tai seuraamukset ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
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3.
Oikeushenkilöiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava,
että ainakin ne voidaan saattaa vastuuseen 1 kohdassa tarkoitetuista säännösten rikkomisista, jotka on niiden hyödyksi itsenäisesti tai osana oikeushenkilön organisaatiota toimien toteuttanut kuka tahansa henkilö, jolla on oikeushenkilössä johtava
asema, joka perustuu valtuuksiin
a) edustaa oikeushenkilöä;
b) tehdä päätöksiä oikeushenkilön puolesta; tai
c) harjoittaa valvontaa oikeushenkilössä.
4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tapausten lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeushenkilö voidaan saattaa
vastuuseen, jos 3 kohdassa tarkoitetun henkilön harjoittaman
ohjauksen tai valvonnan puutteellisuus on mahdollistanut sen,
että oikeushenkilön alaisena toimiva henkilö on voinut
toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetut rikkomiset oikeushenkilön
hyödyksi.

VI LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEET

40 artikla
1.
Jotta voitaisiin ottaa huomioon tekniikan kehitys rahanpesun tai terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa ja
varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen,
komissio voi hyväksyä 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimet, joissa
a) selvennetään 3 artiklan 2 kohdan a ja d alakohtaan sekä 6,
7, 8, 9 ja 10 kohtaan sisältyvien määritelmien tekniset
arviointiperusteet;
b) määritetään tekniset arviointiperusteet sen arvioimiseksi,
onko tilanteiden rahanpesun tai terrorismin rahoituksen
riski 11 artiklan 2 ja 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla pieni;
c) määritetään tekniset arviointiperusteet sen arvioimiseksi,
onko tilanteiden rahanpesun tai terrorismin rahoituksen
riski 13 artiklassa tarkoitetulla tavalla suuri;
d) määritetään tekniset kriteerit sen arvioimiseksi, onko
2 artiklan 2 kohdan nojalla perusteltua olla soveltamatta tätä
direktiiviä tiettyihin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin
henkilöihin, jotka harjoittavat rahoitustoimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti.
2.
Joka tapauksessa komissio toteuttaa 1 kohdan b ja
d alakohdan soveltamiseksi ensimmäiset täytäntöönpanotoimet
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006.
3.
Komissio mukauttaa 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan
e alakohdassa, 7 artiklan b alakohdassa, 10 artiklan 1 kohdassa
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ja 11 artiklan 5 kohdan a ja d alakohdassa mainittuja määriä
ottaen huomioon yhteisön lainsäädännön, taloudellisen kehityksen sekä kansainvälisten normien muutokset.
4. Siinä tapauksessa, että komissio toteaa, että kolmas maa
ei täytä 11 artiklan 1 tai 2 kohdassa, 28 artiklan 3, 4 tai
5 kohdassa taikka 40 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai
16 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla annetuissa säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä tai että kyseisen kolmannen
maan lainsäädännössä ei sallita 31 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamista, se
tekee tämän toteamista koskevan päätöksen 41 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

41 artikla
1. Komissiota avustaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen
vastainen komitea, jäljempänä ”komitea”.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen
päätöksen 8 artiklan säännökset ja edellyttäen, että tämän
menettelyn mukaisesti hyväksytyt täytäntöönpanotoimet eivät
muuta tämän direktiivin keskeisiä määräyksiä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Tämän direktiivin niiden säännösten soveltamista, joissa
säädetään teknisten sääntöjen ja päätösten vahvistamisesta
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, lykätään
kunnes neljä vuotta on kulunut tämän direktiivin voimaantulosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jo vahvistettujen täytäntöönpanotoimien soveltamista. Euroopan parlamentti ja
neuvosto voivat pidentää kyseisten säännösten voimassaoloa
komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 251 artiklassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti, ja tätä varten ne tarkastelevat määräyksiä uudelleen ennen neljän vuoden määräajan
päättymistä.

VII LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

42 artikla
Komissio laatii viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2009 ja
tämän jälkeen vähintään kolmen vuoden välein kertomuksen
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja antaa sen Euroopan
parlamentille ja neuvostolle. Komissio sisällyttää ensimmäiseen
tällaiseen kertomukseen erityisen tutkimuksen lakimiesten ja
muiden itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien kohtelusta.
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43 artikla
Komissio esittää viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2010 kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 3 artiklan
6 kohdassa määritellystä vähimmäisprosentista kiinnittäen
erityistä huomiota hyötyihin ja seurauksiin, joita 3 artiklan
6 kohdan a alakohdan i alakohdassa, b kohdan i ja iii alakohdassa esitetyn prosenttiosuuden mahdollisella alentamisella 25
prosentista 20 prosenttiin on. Tämän kertomuksen pohjalta
komissio voi tehdä ehdotuksen tarkistuksiksi tähän direktiiviin.
44 artikla
Kumotaan direktiivi 91/308/ETY.

25.11.2005

ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
46 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän
direktiiviin liitteenä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

47 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

45 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2007. Niiden on
viipymättä toimitettava kyseiset säännökset sekä vastaavuustaulukko tämän direktiivin säännösten ja annettujen kansallisten
säännösten välillä kirjallisina komissiolle.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa toimenpiteissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2005.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

25.11.2005
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LIITE
VASTAAVUUSTAULUKKO

Tämä direktiivi

Direktiivi 91/308/ETY

1 artiklan 1 kohta

2 artikla

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan C kohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohta

1 artiklan C kohta, ensimmäinen alakohta

1 artiklan 2 kohdan b alakohta

1 artiklan C kohta, toinen alakohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohta

1 artiklan C kohta, kolmas alakohta

1 artiklan 2 kohdan d alakohta

1 artiklan C kohta, neljäs alakohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan C kohta, 3 kohta

1 artiklan 4 kohta
1 artiklan 5 kohta

1 artiklan C kohta, 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

2 a artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

2 a artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan a alakohta, b alakohta ja
d — f alakohta

2 a artiklan 3—7 alakohta

2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan c alakohta
2 artiklan 2 kohta
3 artiklan 1 kohta

1 artiklan A kohta

3 artiklan 2 kohdan a alakohta

1 artiklan B kohdan 1 alakohta

3 artiklan 2 kohdan b alakohta

1 artiklan B kohdan 2 alakohta

3 artiklan 2 kohdan c alakohta

1 artiklan B kohdan 3 alakohta

3 artiklan 2 kohdan d alakohta

1 artiklan B kohdan 4 alakohta

3 artiklan 2 kohdan e alakohta
3 artiklan 2 kohdan f alakohta

1 artiklan B kohta, toinen kohta

3 artiklan 3 kohta

1 artiklan D kohta

3 artiklan 4 kohta

1 artiklan E kohta, ensimmäinen kohta

3 artiklan 5 kohta

1 artiklan E kohta, toinen kohta

3 artiklan 5 kohdan a alakohta
3 artiklan 5 kohdan b alakohta

1 artiklan E kohta, ensimmäinen luetelmakohta
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3 artiklan 5 kohdan c alakohta

1 artiklan E kohta, toinen luetelmakohta

3 artiklan 5 kohdan d alakohta

1 artiklan E kohta, kolmas luetelmakohta

3 artiklan 5 kohdan e alakohta

1 artiklan E kohta, neljäs luetelmakohta

3 artiklan 5 kohdan f alakohta

1 artiklan E kohta, viides luetelmakohta ja kolmas kohta

3 artiklan 6 kohta
3 artiklan 7 kohta
3 artiklan 8 kohta
3 artiklan 9 kohta
3 artiklan 10 kohta
4 artikla

12 artikla

5 artikla

15 artikla

6 artikla
7 artiklan a alakohta

3 artiklan 1 kohta

7 artiklan b alakohta

3 artiklan 2 kohta

7 artiklan c alakohta

3 artiklan 8 kohta

7 artiklan d alakohta

3 artiklan 7 kohta

8 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohdan b — d alakohta
8 artiklan 2 kohta
9 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2—6 kohta
10 artikla

3 artiklan 5 ja 6 kohta

11 artiklan 1 kohta

3 artiklan 9 kohta

11 artiklan 2 kohta
11 artiklan 3 ja 4 kohta
11 artiklan 5 kohdan a alakohta

3 artiklan 3 kohta

11 artiklan 5 kohdan b alakohta

3 artiklan 4 kohta

11 artiklan 5 kohdan c alakohta

3 artiklan 4 kohta

11 artiklan 5 kohdan d alakohta
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12 artikla
13 artiklan 1 ja 2 kohta

3 artiklan 10 ja 11 kohta

13 artiklan 3 ja 5 kohta
13 artiklan 6 kohta

5 artikla

14 artikla
15 artikla
16 artikla
17 artikla
18 artikla
19 artikla
20 artikla

5 artikla

21 artikla
22 artikla

6 artiklan 1 ja 2 kohta

23 artikla

6 artiklan 3 kohta

24 artikla

7 artikla

25 artikla

10 artikla

26 artikla

9 artikla

27 artikla
28 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

28 artiklan 2—7 kohta
29 artikla
30 artiklan a alakohta

4 artikla, ensimmäinen luetelmakohta

30 artiklan b alakohta

4 artikla, toinen luetelmakohta

31 artikla
32 artikla
33 artikla
34 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohdan a alakohta

34 artiklan 2 kohta
35 artiklan 1 kohta, 1 kohta

11 artiklan 1 kohdan b alakohta, ensimmäinen virke

35 artiklan 1 kohta, 2 kohta

11 artiklan 1 kohdan b alakohta, toinen virke

35 artiklan 1 kohta, 3 kohta

11 artiklan 1 kohta, 2 kohta
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35 artiklan 2 kohta
35 artiklan 3 kohta
36 artikla
37 artikla
38 artikla
39 artiklan 1 kohta

14 artikla

39 artiklan 2—4 kohta
40 artikla
41 artikla
42 artikla

25.11.2005

17 artikla

43 artikla
44 artikla
45 artikla

16 artikla

46 artikla

16 artikla

25.11.2005
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/66/EY,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,
etusuojajärjestelmien käytöstä moottoriajoneuvoissa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(4)

Näitä vaatimuksia tarkasteltaessa olisi lisäksi otettava
huomioon jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle
alttiiden tienkäyttäjien suojelu sekä jalankulkijoiden ja
muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystä ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa 17 päivänä marraskuuta 2003 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2003/102/EY (4). Nyt esillä olevaa direktiiviä olisi arvioitava uudelleen lisätutkimusten ja direktiivin soveltamisesta neljän ensimmäisen vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella.

(5)

Tämä direktiivi on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustetun EY-tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisista erillisdirektiiveistä.

(6)

Komission olisi seurattava tämän direktiivin vaikutuksia
sekä raportoitava niistä Euroopan parlamentille ja
neuvostolle. Jos jalankulkijoiden suojeluun katsotaan
tarvittavan lisäparannuksia, komission olisi tehtävä ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi teknisen kehityksen mukaisesti.

(7)

Tiettyihin sellaisiin ajoneuvoihin, jotka kuuluvat tämän
direktiivin soveltamisalaan ja joihin voidaan kiinnittää
etusuojajärjestelmiä, ei kuitenkaan sovelleta direktiiviä
2003/102/EY. Kyseisten ajoneuvojen osalta on katsottu,
että tämän direktiivin sisältämien reisitestivaatimusten
toteuttaminen saattaa olla teknisesti mahdotonta. Jotta
jalankulkijoiden turvallisuutta voidaan parantaa ja jotta
varsinkin estää päävammoja, saattaa olla välttämätöntä
hyväksyä reisitesteille vaihtoehtoisia vaatimuksia, joita
sovellettaisiin ainoastaan kyseisiin ajoneuvoihin, varmistaen samalla, ettei minkään etusuojajärjestelmän asentaminen lisää jalankulkijoiden eikä muiden tienkäyttäjien
reisivammariskiä.

(8)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi ja sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä
täytäntöönpanovaltaa
käytettäessä
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen
1999/468/EY (5) mukaisesti.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (1),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Moottoriajoneuvojen etuosaan lisäsuojan tarjoavia järjestelmiä on alettu käyttää viime vuosina yhä enemmän.
Eräät tällaiset järjestelmät vaarantavat jalankulkijoiden ja
muiden tienkäyttäjien turvallisuuden törmäystilanteessa.
Siksi tarvitaan toimenpiteitä ihmisten suojelemiseksi
tällaisilta riskeiltä.
Etusuojajärjestelmät voivat olla alun perin ajoneuvoon
asennettuja tai niitä voidaan markkinoida erillisinä teknisinä yksikköinä. Olisi yhdenmukaistettava tekniset vaatimukset moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnälle kaikkien ajoneuvoihin asennettavien etusuojajärjestelmien
osalta, jotta estetään toisistaan poikkeavien vaatimusten
käyttöönotto jäsenvaltioissa ja varmistetaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Samoista syistä olisi myös
yhdenmukaistettava tekniset vaatimukset, jotka koskevat
erillisinä teknisinä yksikköinä olevien etusuojajärjestelmien tyyppihyväksyntää, sellaisena kuin tästä säädetään
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetussa
neuvoston direktiivissä 70/156/ETY (3).
On tarpeen valvoa etusuojajärjestelmien käyttöä ja
asettaa testejä, rakennetta ja asennusta koskevat vaatimukset, joiden mukaisia kaikkien etusuojajärjestelmien
on oltava riippumatta siitä, onko ne alun perin asennettu
ajoneuvoon vai saatettu markkinoille erillisinä teknisinä
yksikköinä. Testeissä olisi edellytettävä, että etusuojajärjestelmien on oltava rakenteeltaan sellaisia, että ne parantavat jalankulkijoiden turvallisuutta ja vähentävät
vammojen määrää.

(1) EUVL C 112, 30.4.2004, s. 18.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. toukokuuta 2005 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
11. lokakuuta 2005.
(3) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission direktiivillä 2005/49/EY (EUVL L 194,
26.7.2005, s. 12).

(4) EUVL L 321, 6.12.2003, s. 15.
(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(9)

(10)

(11)
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Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän
direktiivin tavoitetta, joka on jalankulkijoiden ja muiden
loukkaantumisalttiiden tienkäyttäjien turvallisuuden edistäminen säätämällä moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää etusuojajärjestelmien osalta koskevia vaatimuksia,
vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla,
joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä
sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
tarpeen.
Tämä direktiivi on osa Euroopan liikenneturvallisuutta
koskevaa toimintaohjelmaa, ja sitä voidaan täydentää
kansallisilla toimilla, joiden tarkoituksena on jo ennen
direktiivin voimaantuloa markkinoilla olleiden etusuojajärjestelmien käytön kieltäminen tai rajoittaminen.
Tämän vuoksi direktiivi 70/156/ETY olisi muutettava
vastaavasti,

25.11.2005
3 artikla

Tyyppihyväksyntää koskevat säännökset
1. Jäsenvaltiot eivät 25 päivästä elokuuta 2006 alkaen saa
uuden ajoneuvotyypin osalta, johon on asennettu tämän direktiivin liitteessä I ja II asetettujen vaatimusten mukaiset etusuojajärjestelmät, etusuojajärjestelmiin liittyvistä syistä
a) kieltäytyä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista
tyyppihyväksyntää;
b) kieltää rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa.
2. Jäsenvaltiot eivät 25 päivästä elokuuta 2006 alkaen saa
uuden etusuojajärjestelmätyypin osalta, joka on saatavilla erillisenä teknisenä yksikkönä ja joka on liitteessä I ja II asetettujen
vaatimusten mukainen,
a) kieltäytyä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista
tyyppihyväksyntää;
b) kieltää myyntiä tai käyttöönottoa.

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Kohde
Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa jalankulkijoiden ja
ajoneuvojen turvallisuutta passiivisin keinoin. Siinä asetetaan
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevat tekniset
vaatimukset etusuojajärjestelmille, jotka toimitetaan joko alun
perin ajoneuvoihin asennettuina tai erillisinä teknisinä yksikköinä.

2 artikla

3. Jäsenvaltioiden on 25 päivästä marraskuuta 2006 alkaen
kieltäydyttävä antamasta EY-tyyppihyväksyntä tai kansallinen
tyyppihyväksyntä uudelle etusuojajärjestelmällä varustetulle
ajoneuvotyypille tai uudelle erillisenä teknisenä yksikkönä
toimitettavalle etusuojajärjestelmätyypille, joka ei ole liitteen I
ja II vaatimusten mukainen.
4. Jäsenvaltioiden on 25 päivästä toukokuuta 2007 alkaen
niiden uusien ajoneuvojen osalta, jotka eivät ole liitteen I ja II
vaatimusten mukaisia, etusuojajärjestelmiin liittyvistä syistä
a) katsottava uusien ajoneuvojen mukana direktiivin
70/156/ETY mukaisesti seuraavat vaatimuksenmukaisuustodistukset pätemättömiksi mainitun direktiivin 7 artiklan
1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin;
b) kiellettävä sellaisten uusien ajoneuvojen rekisteröinti, myynti
tai käyttöön otto, joilla ei ole direktiivin 70/156/ETY
mukaista vaatimuksenmukaisuustodistusta.
5. Liitteessä I ja II annettuja erillisinä teknisinä yksikköinä
markkinoille saatettavia etusuojajärjestelmiä koskevia vaatimuksia on 25 päivästä toukokuuta 2007 sovellettava direktiivin
70/156/ETY 7 artiklan 2 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin.

Määritelmät
Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia sekä liitteessä I olevassa
1 kohdassa olevia määritelmiä:

4 artikla
Täytäntöönpanotoimenpiteet ja muutokset

1) ”ajoneuvolla” tarkoitetaan direktiivin 70/156/ETY 2 artiklassa
ja sen liitteessä II määriteltyjä M1-luokan moottoriajoneuvoja, joiden suurin sallittu kokonaismassa on 3,5 tonnia, ja
kaikkia direktiivin 70/156/ETY 2 artiklassa ja sen liitteessä II
määriteltyjä N1-luokan moottoriajoneuvoja.
2) ”erillisellä teknisellä yksiköllä” tarkoitetaan direktiivin
70/156/ETY 2 artiklassa määriteltyä erillistä teknistä
yksikköä, joka on tarkoitettu asennettavaksi ja käytettäväksi
yhden tai useamman tyyppisessä moottoriajoneuvossa.

1. Komissio antaa liitteessä I olevan 3 kohdan testejä koskeviin säännöksiin liittyvät yksityiskohtaiset tekniset määräykset
mainitun direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2. Komissio hyväksyy tämän direktiivin mukauttamiseksi
tarvittavat muutokset direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

5 artikla
Arviointi
Komissio arvioi teknisen kehityksen ja saatujen kokemusten
perusteella tämän direktiivin teknisiä säännöksiä ja erityisesti
etusuojajärjestelmän reisitestiä koskevien vaatimusten ja
aikuisen päätä edustavalla laitteella tehtävän päätestin käyttöön
ottamista sekä lapsen päätä edustavalla laitteella tehtävän
päätestin määrityksiä viimeistään 25 päivänä elokuuta 2010.
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen arvioinnin tuloksista.
Jos direktiivin säännösten muuttaminen katsotaan tämän
arvioinnin tulosten perusteella tarpeelliseksi, muutokset toteutetaan direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan 3 kohdassa säädetyn
menettelyn mukaisesti.

8 artikla
Erilliset tekniset yksiköt
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan kieltää
tai rajoittaa sellaisten etusuojajärjestelmien käyttöä, jotka oli
saatettu markkinoille erillisinä teknisinä yksikköinä ennen
tämän direktiivin voimaantuloa.
9 artikla
Voimaantulo

6 artikla
Direktiivin 70/156/ETY muuttaminen
Muutetaan direktiivin 70/156/ETY liitteet I, III, IV ja XI tämän
direktiivin liitteen III mukaisesti.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
10 artikla

7 artikla

Osoitus

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään 25 päivänä elokuuta 2006. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Jäsenvaltioiden
on
sovellettava
25 päivästä elokuuta 2006.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä lokakuuta 2005.

näitä

säännöksiä

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER
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LIITE I
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
1.

MÄÄRITELMÄT
Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1.1

”ajoneuvotyypillä” sellaista moottoriajoneuvoluokkaa, joka ei A-pylväiden etupuolella eroa seuraavien olennaisten seikkojen suhteen:
a) rakenne,
b) pääasialliset mitat,
c) ajoneuvon ulkopintojen materiaalit,
d) osien järjestely (ulkoinen tai sisäinen),
e) etusuojajärjestelmän kiinnitystapa,
siltä osin, että sen voidaan katsoa vaikuttavan tässä direktiivissä säädettyjen iskutestien tulosten pätevyyteen.
Tarkasteltaessa erillisinä teknisinä yksikköinä tyyppihyväksyttäviä etusuojajärjestelmiä viittaukset ajoneuvoihin
voidaan tulkita viittauksiksi kehikkoon, jolle järjestelmä on testausta varten asennettu ja jonka tarkoituksena
on edustaa sen ajoneuvotyypin, jota varten järjestelmää tyyppihyväksytetään, etupään ulkomittoja.

1.2

”tavanomaisella ajoasennolla” ajoneuvon asentoa ajokunnossa maanpinnalla, kun renkaat on täytetty suositeltuun paineeseen, etupyörät osoittavat suoraan eteen, kaikkia ajoneuvon käyttämiseksi tarvittavia nesteitä on
suurin mahdollinen määrä, ajoneuvossa on kaikki valmistajan tarjoamat vakiovarusteet, kuljettajan ja etumatkustajan istuimelle on sijoitettu 75 kg:n massa ja jousitus on säädetty ajonopeudelle 40 km/h tai 35 km/h
valmistajan määrittelemissä tavanomaisissa ajo-olosuhteissa (koskee erityisesti ajoneuvoja, joissa on aktiivijousitus tai automaattinen korkeudensäätö).

1.3

”ulkopinnalla” ajoneuvon ulkopuolta, joka on A-pylväiden etupuolella, ja johon kuuluvat konepelti, lokasuojat, valot ja merkkivalolaitteet sekä näkyvät vahvistusosat.

1.4

”kaarevuussäteellä” sitä ympyrän kaaren sädettä, joka on lähinnä tarkasteltavan osan pyöreää muotoa.

1.5

ajoneuvon ”äärimmäisellä ulkoreunalla” tasoa, joka koskettaa ajoneuvon sivujen suhteen ajoneuvon pitkittäistason keskilinjan suuntaisesti ajoneuvon sivujen ulkoreunaa ja ajoneuvon etu- ja takaosan suhteen kohtisuoraa
poikittaistasoa, tämän koskettaessa ajoneuvon etu- ja takaosan ulkoreunoja, ottamatta huomioon seuraavia
ulkonevia osia:
a) renkaiden ulkonemaa lähellä niiden kosketuspistettä maanpinnan kanssa ja rengaspaineliitäntöjen ulkonemaa;
b) pyöriin mahdollisesti asennettujen luistonestolaitteiden ulkonemaa;
c) taustapeilien ulkonemaa;
d) suuntavalaisimia, äärivalaisimia, etu- ja takavalaisimia ja pysäköintivalaisimia;
e) etu- ja takaosan puskureihin asennettuja osia, hinauslaitteita ja pakoputkia.

1.6

”puskurilla” tyyppihyväksytyn ajoneuvon edessä alhaalla sijaitsevaa ulkonevaa osaa. Se sisältää ajoneuvon
kaikki rakenteet, joiden tarkoituksena on suojata ajoneuvoa alhaisella nopeudella tapahtuvassa törmäyksessä
toisen ajoneuvon kanssa, mukaan lukien tähän kiinnitettävät osat, esimerkiksi rekisterikilven. Puskuriin eivät
sisälly osat, jotka on kiinnitetty ajoneuvoon tyyppihyväksynnän jälkeen ja joiden tarkoituksena on tarjota lisäsuojaa ajoneuvon etuosalle.

1.7

”etusuojajärjestelmällä” erillistä rakennetta tai rakenteita, kuten karjapuskuria tai lisäpuskuria, jonka tarkoituksena on suojata ajoneuvon ulkopintaa vahingoilta törmäystilanteessa ajoneuvoon alun perin kuuluneen
puskurin ylä- ja/tai alapuolella. Rakenteet, joiden enimmäismassa on alle 0,5 kg ja joiden tarkoituksena on
suojata ainoastaan valoja, jäävät tämän määritelmän ulkopuolelle.
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1.8

”konepellin etureunan vertailulinjalla” sitä geometristä jälkeä, joka muodostuu 1 000 mm:n mittaisen suorasyrjäviivaimen ja konepellin etupinnan välisistä kosketuspisteistä, kun viivainta siirretään kosketuksessa konepellin etureunaan sen laidasta toiseen siten, että viivain pidetään samansuuntaisena auton pystysuoran pitkittäistason kanssa ja kallistettuna 50o taaksepäin, ja viivaimen alemman pään etäisyys maasta on 600 mm. Jos
ajoneuvon konepelti on 50o:n kulmassa niin, että viivain koskettaa koko mitaltaan tai useista kohdista konepeltiin, vertailulinja määritellään niin, että suorasyrjäviivaimen kallistuskulma on 40o. Jos ajoneuvon muoto
on sellainen, että ensimmäinen kosketus tapahtuu viivaimen alapäässä, tätä kosketuskohtaa pidetään konepellin etureunan vertailulinjana kyseisessä sivuttaiskohdassa. Jos ajoneuvon muoto on sellainen, että viivaimen
yläpää tulee ensiksi kosketukseen, pidetään konepellin etureunan vertailulinjana kyseisessä sivuttaiskohdassa
kohdan 1.13 mukaisesti määriteltyä 1 000 mm:n ulottumamittaa. Jos suorasyrjäviivain osuu tässä menettelyssä puskurin yläreunaan, pidetään puskurin yläreunaa tässä direktiivissä myös konepellin etureunana.

1.9

”etusuojajärjestelmän ylävertailulinjalla” jalankulkijan ja etusuojajärjestelmän tai ajoneuvon välisten merkittävien kosketuspisteiden ylärajaa. Puskurin ylävertailulinja on se geometrinen jälki, joka muodostuu 700 mm:n
mittaisen suorasyrjäviivaimen ja etusuojajärjestelmän tai ajoneuvon etuosan (sen mukaan kumpaa kosketetaan) välisistä ylimmistä kosketuspisteistä, kun viivainta siirretään auton etuosan laidasta toiseen siten, että
viivain pidetään samansuuntaisena auton pystysuoran pitkittäistason kanssa ja kallistettuna 20o taaksepäin ja
että kosketus maahan ja etusuojajärjestelmän tai ajoneuvon pintaan säilyy.

1.10

”etusuojajärjestelmän alavertailulinjalla” jalankulkijan ja etusuojajärjestelmän tai ajoneuvon välisten merkittävien kosketuspisteiden alarajaa. Puskurin alavertailulinja on se geometrinen jälki, joka muodostuu 700 mm:n
mittaisen suorasyrjäviivaimen ja etusuojajärjestelmän tai ajoneuvon etuosan (sen mukaan kumpaa kosketetaan) välisistä alimmista kosketuspisteistä, kun viivainta siirretään auton etuosan laidasta toiseen siten, että
viivain pidetään samansuuntaisena auton pystysuoran pitkittäistason kanssa ja kallistettuna 25o eteenpäin ja
että kosketus maahan ja etusuojajärjestelmän tai ajoneuvon pintaan säilyy.

1.11

”etusuojajärjestelmän yläkorkeudella” maanpinnan ja 1.9 kohdassa määritellyn etusuojajärjestelmän ylävertailulinjan välistä pystysuoraa etäisyyttä, kun ajoneuvo on tavanomaisessa ajoasennossa.

1.12

”etusuojajärjestelmän alakorkeudella” maanpinnan ja 1.10 kohdassa määritellyn etusuojajärjestelmän alavertailulinjan välistä pystysuoraa etäisyyttä, kun ajoneuvo on tavanomaisessa ajoasennossa.

1.13

”1 000 mm:n ulottumamitalla” yläetupinnalla sijaitsevaa geometristä jälkeä, jonka määrittää 1 000 mm:n
pituinen taipuisa nauha, jota pidetään auton pitkittäistasolla ja joka kierretään puskurin ja konepellin päälle.
Nauha pidetään koko mittauksen ajan tiukkana niin, että toinen pää koskettaa maahan pystysuoraan puskurin
etureunan alapuolella ja toinen pää on kosketuksessa yläetupintaan. Ajoneuvo on tavanomaisessa ajoasennossa.

1.14

”etusuojajärjestelmän etureunan vertailulinjalla” sitä geometristä jälkeä, joka muodostuu 1 000 mm:n
mittaisen suorasyrjäviivaimen ja etusuojajärjestelmän etupinnan välisistä kosketuspisteistä, kun viivainta siirretään kosketuksessa etusuojajärjestelmän etureunaan sen laidasta toiseen siten, että viivain pidetään samansuuntaisena auton pystysuoran pitkittäistason kanssa ja kallistettuna 50o taaksepäin. Jos ajoneuvon etusuojajärjestelmä on 50o:n kulmassa niin, että viivain koskettaa koko mitaltaan tai useista kohdista etusuojajärjestelmään, vertailulinja määritellään niin, että suorasyrjäviivaimen kallistuskulma on 40o.

1.15

”pään suorituskykyperuste (HPC)” lasketaan seuraavasta kaavasta:

jossa a on pään painopisteen resultanttikiihtyvyys (m/s2:n kerrannaisena, mitattuna ajan funktiona ja suodatettuna kanavataajuusluokassa 1 000 Hz; t1 ja t2 ovat kaksi ajankohtaa, jotka määrittävät sen tallennusajan alun
ja lopun, josta HPC on ensimmäisen ja viimeisen kosketushetken välinen maksimiarvo. Niitä HPC:n arvoja,
joiden aikaväli (t1 — t2) on suurempi kuin 15 ms, ei oteta maksimiarvoa laskettaessa huomioon.
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2.

RAKENNETTA JA ASENNUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

2.1

Etusuojajärjestelmät

Seuraavia vaatimuksia sovelletaan samalla tavoin uusiin ajoneuvoihin valmiiksi asennettuihin etusuojajärjestelmiin ja erillisinä teknisinä yksikköinä toimitettaviin tiettyihin ajoneuvoihin asennettaviksi tarkoitettuihin
etusuojajärjestelmiin.

3 jakson sisältämät vaatimukset voidaan kuitenkin toimivaltaisen hallintoviranomaisen suostumuksella katsoa
kokonaan tai osittain täytetyiksi, kun etusuojajärjestelmät on testattu millä tahansa vastaavalla testillä, joka on
jonkin toisen tyyppihyväksyntää koskevan direktiivin vaatimusten mukainen.

2.1.1

Etusuojajärjestelmien osien on oltava rakenteeltaan sellaisia, että niiden kaikkien taipumattomien pintojen,
joita voidaan koskettaa halkaisijaltaan 100 mm:n suuruisella pallolla, kaarevuussäde on vähintään 5 mm.

2.1.2

Etusuojajärjestelmän, kaikki kannattimet ja kiinnittimet mukaan lukien, kokonaismassa ei saa ylittää 1,2:a
prosenttia sen ajoneuvon massasta, jota varten se on suunniteltu, kun enimmäismassa on 18 kg.

2.1.3

Etusuojajärjestelmä ei saa missään kohdin olla yli 50 mm korkeampi kuin 1.8 kohdassa määritelty ajoneuvon
konepellin etureunan vertailulinja, mitattuna kyseisessä kohdassa ajoneuvon pystysuorasta pitkittäistasosta.

2.1.4

Etusuojajärjestelmä ei saa lisätä ajoneuvoon asennettuna ajoneuvon leveyttä. Jos etusuojajärjestelmä on kokonaisleveydeltään yli 75 prosenttia ajoneuvon leveydestä, järjestelmän päiden on oltava käännettyinä sisäänpäin
ajoneuvon ulkopintaa kohden, jotta törmäysvaara olisi mahdollisimman pieni. Tämä vaatimus katsotaan
täytetyksi, jos etusuojajärjestelmä on upotettu tai sisällytetty korirakenteeseen taikka järjestelmän pää on käännetty niin, että sitä ei voi koskettaa halkaisijaltaan 100 mm:n pallolla, ja järjestelmän pään ja ympäröivän
korirakenteen väli on enintään 20 mm.

2.1.5

Edellä 2.1.4 kohdan mukaan etusuojajärjestelmän osien ja sen alla olevan ulkopinnan väli saa olla enintään
80 mm. Alla olevan korin yleisten ääriviivojen paikoittaisia katkoksia (kuten aukkoja säleiköissä, ilmanottoaukoissa jne.) ei oteta huomioon.

2.1.6

Missä tahansa kohdassa ajoneuvon sivusuunnassa puskurin etummaisen osan ja etusuojajärjestelmän etummaisen osan pitkittäisväli saa olla enintään 50 mm ajoneuvon puskurin tuottamien hyötyjen säilyttämiseksi.

2.1.7

Etusuojajärjestelmä ei saa vähentää merkittävästi puskurin tehoa. Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, jos
puskurin yli työntyy enintään kaksi pystysuoraa eikä yhtään vaakasuoraa etusuojajärjestelmän osaa.

2.1.8

Etusuojajärjestelmä ei saa kallistua eteenpäin pystysuorasta linjasta. Etusuojajärjestelmän ylimmät osat saavat
ulottua enintään 50 mm ylöspäin tai taaksepäin (tuulilasiin päin) 1.8 kohdassa määritellystä ajoneuvon konepellin etureunan vertailulinjasta, kun etusuojajärjestelmä on irrallaan. Kukin mittauspiste määritetään kyseisessä kohdassa auton pystysuorasta pitkittäistasosta.

2.1.9

Tyyppihyväksyttyjä ajoneuvoja käsitteleviä direktiivejä on noudatettava etusuojajärjestelmien asentamisesta
huolimatta.

2.2

Etusuojajärjestelmiä ei saa saattaa jakeluun, tarjota myyntiin tai myydä ilman luetteloa ajoneuvotyypeistä,
joihin etusuojajärjestelmä on tyyppihyväksytty, eikä ilman selkeitä asennusohjeita. Asennusohjeissa on oltava
sellaisia ajoneuvoja varten tarkoitetut kiinnitysohjeet, joihin yksikkö on hyväksytty ja joiden avulla yksikkö
voidaan asentaa ajoneuvoon 2.1 kohdan asianomaisten määräysten mukaisesti.

3.

TESTEJÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

3.1

Etusuojajärjestelmien on läpäistävä seuraavat testit, jotta ne voidaan hyväksyä:
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3.1.1

Etusuojajärjestelmän sääritesti. Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Suurin dynaaminen polven taipumiskulma saa olla enintään 21,0o, suurin dynaaminen polven leikkaussiirtymä enintään 6,0 mm ja kiihtyvyys
mitattuna iskulaitteen sääriosan yläpäästä enintään 200 g.

3.1.1.1

Edellä olevan 3.1.1 kohdan määräykset voidaan kuitenkin korvata joko 3.1.1.1.1 kohdan tai 3.1.1.1.2 kohdan
määräyksillä, kun kyseessä on erillisen teknisen yksikön hyväksymä etusuojajärjestelmä, jonka käyttö on luvallista ainoastaan erityisajoneuvoissa, joiden sallittu kokonaispaino on enintään 2,5 tonnia ja jotka on tyyppihyväksytty ennen 1 päivää lokakuuta 2005, tai ajoneuvoissa, joiden sallittu kokonaispaino ylittää 2,5 tonnia.

3.1.1.1.1 Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Polven taipumiskulma saa olla korkeintaan 26,0o, leikkaussiirtymä
korkeintaan 7,5 mm ja säären yläosasta mitattu kiihtyvyys korkeintaan 250 g.
3.1.1.1.2 Testit suoritetaan ajoneuvoilla, joihin on asennettu etusuojajärjestelmä ja ajoneuvoilla, joissa ei ole etusuojajärjestelmää, ja iskunopeudeksi asetetaan 40 km/h. Kumpikin testi suoritetaan testauksesta vastaavan viranomaisen kanssa sovituissa asianmukaisissa tiloissa. Polven taipumiskulman, polven leikkaussiirtymän ja säären
yläosasta mitatun kiihtyvyyden arvot merkitään muistiin. Kussakin tapauksessa etusuojajärjestelmällä varustetun ajoneuvon arvot saavat olla korkeintaan 90 prosenttia sen ajoneuvon arvoista, johon ei ole asennettu
etusuojajärjestelmää.
3.1.1.2

Jos etusuojajärjestelmän korkeus on yli 500 mm, tämä testi on korvattava 3.1.2. kohdassa määritetyllä etusuojajärjestelmän reisitestillä.

3.1.2

Etusuojajärjestelmän reisitesti. Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Iskuvoimien hetkellinen summa ajan
suhteen saa olla enintään 7,5 kN, ja iskulaitteeseen kohdistuva taivutusmomentti saa olla enintään 510 Nm.
Etusuojajärjestelmän ”puskurin” reisitesti on suoritettava, jos etusuojajärjestelmän ”puskurin” alakorkeus testiasennossa on yli 500 mm.

3.1.2.1

Edellä 3.1.2 kohdan määräykset voidaan kuitenkin korvata joko 3.1.2.1.1 kohdan tai 3.1.2.1.2 kohdan määräyksillä, kun kyseessä on erillisen teknisen yksikön hyväksymä etusuojajärjestelmä, jonka käyttö on luvallista
ainoastaan erityisajoneuvoissa, joiden sallittu kokonaispaino on enintään 2,5 tonnia ja jotka on tyyppihyväksytty ennen 1 päivää lokakuuta 2005, tai ajoneuvoissa, joiden sallittu kokonaispaino ylittää 2,5 tonnia.

3.1.2.1.1 Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeudella. Iskuvoimien hetkellinen summa ajan suhteen saa olla enintään 9,4
kN, ja iskulaitteeseen kohdistuva taivutusmomentti saa olla enintään 640 Nm.
3.1.2.1.2 Testit suoritetaan ajoneuvoilla, joihin on asennettu etusuojajärjestelmä ja ajoneuvoilla, joissa ei ole etusuojajärjestelmää, ja iskunopeudeksi asetetaan 40 km/h. Kumpikin testi suoritetaan testauksesta vastaavan viranomaisen kanssa sovituissa asianmukaisissa tiloissa. Iskuvoimien hetkellinen summa ja iskulaitteeseen kohdistuva
taivutusmomentti merkitään muistiin. Kussakin tapauksessa etusuojajärjestelmällä varustetun ajoneuvon arvot
saavat olla korkeintaan 90 prosenttia sen ajoneuvon arvoista, johon ei ole asennettu etusuojajärjestelmää.
3.1.2.2

Jos etusuojajärjestelmän korkeus on alle 500 mm, tätä testiä ei tarvitse suorittaa.

3.1.3

Etusuojajärjestelmän reisitesti. Testi suoritetaan 40 km/h iskunopeuteen asti. Iskuvoimien hetkellinen summa
ajan suhteen iskulaitteen ylä- ja alaosaan saisi olla enintään tavoitteeksi mahdollisesti asetettava 5,0 kN, ja
iskulaitteeseen kohdistuva taivutusmomentti saisi olla enintään tavoitteeksi mahdollisesti asetettava 300 Nm.
Kumpikin tulos on rekisteröitävä ainoastaan valvontaa varten.

3.1.4

Etusuojajärjestelmän päätesti lapsen / pienikokoisen aikuisen päätä edustavalla laitteella. Testi suoritetaan 35
km/h iskunopeudella ja käyttäen lapsen / pienikokoisen aikuisen päätä edustavaa 3,5 kg:n painoista iskulaitetta. Pään suorituskykyperuste (HPC) laskettuna kiihtyvyysmittarin aikasarjojen resultantista 1.15 kohdan
mukaisesti saa olla kaikissa tapauksissa enintään 1 000.

25.11.2005

25.11.2005

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

LIITE II
TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET
1.

EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

1.1

Ajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksynnän hakeminen siihen asennetun etusuojajärjestelmän osalta

1.1.1 Direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 1 kohdassa edellytetty ilmoituslomakkeen malli on lisäyksessä 1.
1.1.2 Tyyppihyväksyntätestauksesta vastaavalle tutkimuslaitokselle on toimitettava hyväksyttävää ajoneuvotyyppiä edustava etusuojajärjestelmällä varustettu ajoneuvo. Tutkimuslaitoksen pyynnöstä on lisäksi toimitettava erityiset osat
tai näytteet käytetyistä materiaaleista.
1.2

EY-tyyppihyväksynnän hakeminen erillisinä teknisinä yksikköinä pidettävien etusuojajärjestelmien osalta

1.2.1 Direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa edellytetty ilmoituslomakkeen malli on lisäyksessä 2.
1.2.2 Tyyppihyväksyntätestauksesta vastaavalle tutkimuslaitokselle on toimitettava hyväksyttävää etusuojajärjestelmätyyppiä edustava näyte. Tutkimuslaitoksella on katsoessaan sen tarpeelliseksi oikeus pyytää useampia näytekappaleita. Näytteissä on näyttävä selvästi ja pysyvästi hakijan kauppanimi tai -merkki sekä tyypin kuvaus. On säädettävä siitä, että EY-tyyppihyväksyntämerkkiä on myöhemmin pidettävä näkyvästi esillä.
2.

EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN

2.1

Direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdassa ja tarvittaessa 4 artiklan 4 kohdassa edellytetyt EY-tyyppihyväksyntätodistusten mallit ovat:
a) 1.1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten osalta lisäyksessä 3.
b) 1.2 kohdassa tarkoitettujen hakemusten osalta lisäyksessä 4.

3.

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKKI

3.1

Jokaisessa etusuojajärjestelmässä, joka on tämän direktiivin mukaisesti hyväksytyn tyypin mukainen, on oltava
EY-tyyppihyväksyntämerkki.

3.2

Tämä merkki koostuu:

3.2.1 suorakulmion sisällä olevasta ”e”-kirjaimesta, jota seuraa EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnusnumero tai -kirjaimet:
1

Saksa

2

Ranska

3

Italia

4

Alankomaat

5

Ruotsi

6

Belgia

9

Espanja

11 Yhdistynyt kuningaskunta
12 Itävalta
13 Luxemburg
17 Suomi
18 Tanska
21 Portugali
23 Kreikka
IRL Irlanti
49 Kypros
8

Tšekki

29 Viro
7

Unkari

32 Latvia
36 Liettua
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50 Malta
20 Puola
27 Slovakia
26 Slovenia
3.2.2 suorakulmion lähellä olevasta ”perushyväksyntänumerosta”, joka sisältyy direktiivin 70/156/ETY liitteessä VII
tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron 4 kohtaan ja jonka edellä on kaksi lukua, jotka ilmaisevat direktiiviin
viimeksi tehdylle huomattavalle tekniselle tarkistukselle annetun järjestysnumeron sinä päivänä, jolloin EY-tyyppihyväksyntä on myönnetty. Tämän direktiivin sarjanumero on 01.
Hyväksyntänumeron jälkeen lisätty asteriski tarkoittaa, että etusuojajärjestelmä on hyväksytty liitteessä I olevassa
3.1.1.1 tai 3.1.2.1 kohdassa sallitulla menettelyllä, joka koskee reisitestin käyttöä. Jos toimivaltainen hallintoviranomainen ei hyväksy kyseistä menettelyä, asteriski korvataan välilyönnillä.
3.3

EY-tyyppihyväksyntämerkki on kiinnitettävä etusuojajärjestelmään siten, että se ei voi kulua pois ja että se on
selvästi luettavissa, silloinkin kun järjestelmä on asennettuna ajoneuvoon.

3.4

Esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkistä on lisäyksessä 5.
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Lisäys 1
ILMOITUSLOMAKE N:o…

tehty neuvoston direktiivin 70/156/ETY liitteen I mukaisesti ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä, jonka aiheena
on etusuojajärjestelmä
Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset
piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-kokoisina tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.
Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on erikoismateriaaleja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.
0.

YLEISTÄ

0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset):

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon:

0.3.1

Tämän merkinnän sijainti:

0.4

Ajoneuvoluokka:

0.5

Ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite:

0.8

Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

1.

AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1

Valokuvat ja/tai piirustukset ajoneuvotyypistä:

2.

MASSAT JA MITAT (kg:na ja mm:nä)
(Viitataan tarvittaessa piirustuksiin)

2.8

Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna (maksimi ja minimi):

2.8.1

Tämän massan jakautuminen akseleille (maksimi ja minimi):

9.

KORI

9.1

Korityyppi:

9.[11].

Etusuojajärjestelmä

9.[11].1. Yleisjärjestely (piirustukset tai valokuvat), jossa esitetään etusuojajärjestelmien sijainti ja kiinnitys:
9.[11].2. Valokuvat ja/tai piirustukset soveltuvin osin ilmanottosäleiköistä, jäähdyttimen säleiköstä, koristeosista,
merkeistä, tunnuksista ja syvennyksistä sekä kaikista muista ulkonevista ja ulkopinnan osista (esim. valaisinlaitteet), joita voidaan pitää olennaisina. Jos edellisessä lauseessa luetellut osat eivät ole olennaisia, ne voidaan
dokumentointia varten korvata valokuvilla, joissa on tarvittaessa mukana mitat ja/tai teksti:
9.[11].3. Yksityiskohtaiset tiedot asennustarvikkeista sekä täydelliset asennusohjeet, vääntömomentit mukaan luettuna:
9.[11].4. Piirustus puskureista:
9.[11].5. Piirustus ajoneuvon etupään lattialinjasta:
Päiväys:
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Lisäys 2
ILMOITUSLOMAKE N:o …

EY-tyyppihyväksynnästä, jonka aiheena on erillisenä teknisenä yksikkönä toimitettava etusuojajärjestelmä
(2005/66/EY)
Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset
piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-kokoisina tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.
Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on erikoismateriaaleja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.
0.

YLEISTÄ

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi):
0.2 Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset):
0.5 Ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite:
0.7 EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:
1.

LAITTEEN KUVAUS

1.1 Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset):
1.2 Kokoonpano- ja asennusohjeet:
1.3 Luettelo ajoneuvotyypeistä, joihin laite voidaan asentaa:
1.4 Mahdolliset käyttörajoitukset ja asennusehdot:
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Lisäys 3
(MALLI)
(Enimmäiskoko A4 (210 × 297 mm))
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS
VIRANOMAISEN
LEIMA
Ilmoitus etusuojajärjestelmällä varustetun ajoneuvotyypin
— tyyppihyväksynnästä,
— tyyppihyväksynnän laajennuksesta,
— tyyppihyväksynnän epäämisestä,
— tyyppihyväksynnän peruuttamisesta,
direktiivin 2005/66/EY mukaisesti.
Tyyppihyväksynnän numero:
Laajennuksen syy:
I JAKSO
0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset):

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon:

0.3.1 Tämän merkinnän sijainti:
0.4

Ajoneuvoluokka:

0.5

Ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite:

0.7

Etusuojajärjestelmän tapauksessa EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8

Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

II JAKSO
1. Mahdolliset lisätiedot: (ks. lisäyksen liite)
2. Testeistä vastaava tekninen tutkimuslaitos:
3. Testausselosteen päiväys:
4. Testausselosteen numero:
5. Mahdolliset huomautukset: (ks. lisäyksen liite)
6. Paikka:
7. Päiväys:
8. Allekirjoitus:
9. Tämän asiakirjan liitteenä on toimivaltaisilla hallintoviranomaisilla oleva tyyppihyväksyntäasiakirjojen hakemisto, jota
saa pyynnöstä.
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Lisäys
EY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o…
ajoneuvon tyyppihyväksynnästä etusuojajärjestelmän asennuksen osalta
1. Mahdolliset lisätiedot:
2. Huomautuksia:
3. Liitteessä I olevan 3 jakson testitulokset
Testi

Etusuojajärjestelmän sääritesti
— 3 testiasentoa
(jos suoritettu)

Mitatut arvot

Hyväksytty/Hylätty

Taipumiskulma

……
…… astetta
……

Leikkaussiirtymä

……
…… mm
……

Kiihtyvyys sääriosassa

……
…… g
……

Iskuvoimien summa

……
…… kN
……

Taivutusmomentti

……
…… Nm
……

Etusuojajärjestelmän etureunasta suoritettu
reisitesti
— 3 testiasentoa
(vain valvontatarkoituksessa)

Iskuvoimien summa

……
…… kN
……

Taivutusmomentti

……
…… Nm
……

Etusuojajärjestelmän päätesti lapsen/pienen
aikuisen päätä edustavalla laitteella (3,5 kg)

HPC-arvot
(vähintään 3 arvoa)

……
……
……

Etusuojajärjestelmän reisitesti
— 3 testiasentoa
(jos suoritettu)
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Lisäys 4
(MALLI)
(Enimmäiskoko A4 (210 × 297 mm))
EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS
VIRANOMAISEN
LEIMA
Ilmoitus erillisenä teknisenä yksikkönä toimitettavan etusuojajärjestelmän
— tyyppihyväksynnästä,
— tyyppihyväksynnän laajennuksesta,
— tyyppihyväksynnän epäämisestä,
— tyyppihyväksynnän peruuttamisesta,
direktiivin 2005/66/EY mukaisesti.
Tyyppihyväksynnän numero:
Laajennuksen syy:
I JAKSO
0.1

Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2

Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset):

0.3

Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon:

0.3.1 Tämän merkinnän sijainti:
0.5

Ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite:

0.7

EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:.

0.8

Kokoonpanotehtaan osoite (osoitteet):

II JAKSO
1. Lisätiedot: (ks. lisäyksen liite)
2. Testeistä vastaava tekninen tutkimuslaitos:
3. Testausselosteen päiväys:
4. Testausselosteen numero:
5. Mahdolliset huomautukset: (ks. lisäyksen liite)
6. Paikka:
7. Päiväys:
8. Allekirjoitus:
9. Tämän asiakirjan liitteenä on toimivaltaisilla hallintoviranomaisilla oleva tyyppihyväksyntäasiakirjojen hakemisto, jota
saa pyynnöstä.
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Lisäys
EY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o …
etusuojajärjestelmän tyyppihyväksynnästä direktiivin 2005/66/EY mukaisesti
1.

Lisätiedot

1.1 Kiinnitysmenetelmä
1.2 Kokoonpano- ja asennusohjeet:
1.3 Luettelo ajoneuvoista, joihin etusuojajärjestelmä voidaan asentaa ja mahdolliset käyttörajoitukset ja tarvittavat asennusehdot:
2.

Huomautuksia:

3.

Liitteessä I olevan 3 jakson testit
Testi

Etusuojajärjestelmän sääritesti
— 3 testiasentoa
(jos suoritettu)

Mitatut arvot

Hyväksytty/Hylätty

Taipumiskulma

……
…… astetta
……

Leikkaussiirtymä

……
…… mm
……

Kiihtyvyys sääriosassa

……
…… g
……

Iskuvoimien summa

……
…… kN
……

Taivutusmomentti

……
…… Nm
……

Etusuojajärjestelmän etureunasta suoritettu
reisitesti
— 3 testiasentoa
(vain valvontatarkoituksessa

Iskuvoimien summa

……
…… kN
……

Taivutusmomentti

……
…… Nm
……

Etusuojajärjestelmän päätesti lapsen /
pienen aikuisen päätä edustavalla laitteella
(3,5 kg)

HPC-arvot
(vähintään 3 arvoa)

……
……
……

Etusuojajärjestelmän reisitesti
— 3 testiasentoa
(jos suoritettu)
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Lisäys 5
Esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkistä

(a > 12mm)
Edellä esitetyllä EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on etusuojajärjestelmä, jolle on annettu tyyppihyväksyntä
Saksassa (e1) tämän direktiivin (01) mukaisesti perushyväksyntänumerolla 1471.
Asteriski tarkoittaa, että etusuojajärjestelmä on hyväksytty liitteessä I olevassa 3.1.1.1 tai 3.1.2.1 kohdassa sallitulla
menettelyllä, joka koskee reisitestin käyttöä. Jos toimivaltainen hallintoviranomainen ei hyväksy kyseistä menettelyä,
asteriski korvataan välilyönnillä.
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LIITE III
MUUTOKSET DIREKTIIVIIN 70/156/ETY
Muutetaan direktiivin 70/156/ETY liitteet seuraavasti:
1.

Lisätään liitteeseen I kohdat seuraavasti:
”9.[24].

Etusuojajärjestelmät

9.[24].1. Ajoneuvon yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen rakenteen, mittojen, asiaankuuluvien vertailulinjojen sekä ajoneuvon etusuojajärjestelmän ja etuosan materiaalien osalta on toimitettava.
9.[24].2. Yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen etusuojajärjestelmän asentamistavasta
ajoneuvoon on toimitettava. Kuvauksessa on mainittavat kaikki pulttien mitat ja tarvittavat vääntömomentit.”
2.

Lisätään liitteessä III olevaan A kohtaan kohdat seuraavasti:
”9.[24].
9.[24].1. Ajoneuvon yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen rakenteen, mittojen, asiaankuuluvien vertailulinjojen sekä ajoneuvon etusuojajärjestelmän ja etuosan materiaalien osalta on toimitettava.
9.[24].2. Yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen etusuojajärjestelmän asentamistavasta
ajoneuvoon on toimitettava. Kuvauksessa on mainittavat kaikki pulttien mitat ja tarvittavat vääntömomentit.”

3.

Lisätään liitteessä IV olevaan I osaan kohta ja alaviitteet seuraavasti:
Direktiivin
numero

Tarkoitus

”[60] Etusuojajärjestelmä

2005/66/EY

EU:n virallisen
lehden viite

L 309,
25.11.2005,
s. 37.

Soveltaminen
M1

M2

M3

N1

N2

N3

X (*)

—

—

X

—

—

O1

O2

O3

O4

(*) Suurin sallittu kokonaismassa 3,5 tonnia.”

4.

Muutetaan liite XI seuraavasti:
a) Lisätään liitteen XI lisäykseen 1 uusi numeroitu kohta [60] seuraavasti:
Nimike

”[60]

Tarkoitus

Etusuojajärjestelmä

Direktiivin
numero

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3

X

X (*)

—

—

2005/66/EY

(*) Suurin sallittu kokonaismassa 3,5 tonnia.”

b) Lisätään liitteen XI lisäykseen 2 kohta seuraavasti:
Nimike

”[60]

Tarkoitus

Etusuojajärjestelmä

Direktiivin
numero

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2005/66/EY

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—”

c) Lisätään liitteen XI lisäykseen 3 kohta seuraavasti:
Nimike

”[60]

Tarkoitus

Etusuojajärjestelmä

Direktiivin
numero

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2005/66/EY

—

—

—

—

—

—

—

—

—”

